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RESUMO 

  

 O estágio curricular em farmácia comunitária é uma etapa obrigatória para a conclusão 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Durante este período de estágio, 

aplicam-se na prática todos os fundamentos teóricos obtidos ao longo de um ciclo de estudos 

de 5 anos, permitindo ao estudante um contacto direto com a realidade da profissão 

farmacêutica e o primeiro momento de contacto com o mercado de trabalho. 

 O presente relatório encontra-se dividido em 2 partes: na primeira parte estão 

resumidas todas as atividades desenvolvidas durante um estágio de 3 meses na Farmácia do 

Sameiro, desde a receção de encomendas, à dispensa de medicamentos e a todos os aspetos 

legais que isso acarreta, e os aspetos legais que devem ser aplicados uma farmácia de oficina.  

 A segunda parte do relatório descreve de forma sucinta 2 temas desenvolvidos durante 

o estágio: o primeiro referente aos distúrbios de ansiedade, nomeadamente à desordem de 

ansiedade generalizada, e o segundo relativo à importância dos suplementos alimentares com 

ácidos gordos polinsaturados ómega-3. A escolha dos temas teve por base a observação do 

tipo de situações que surgiram com maior frequência no atendimento ao público e que se 

mostraram relevantes para o meio envolvente da Farmácia do Sameiro e respetivos utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

iv 

ÍNDICE 

Introdução ............................................................................................................................ 1 

  

Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio  .............................. 1 

 

1. Farmácia do Sameiro  ........................................................................................................ 1 

1.1. Localização geográfica, perfil dos utentes, direção técnica e horário de 

funcionamento  ...................................................................................................................... 1 

1.2. Recursos humanos  .................................................................................................. 2 

1.3. Organização do espaço físico  ................................................................................. 3 

a) Espaço físico exterior  ........................................................................................... 3 

b) Espaço físico interior  ............................................................................................ 3 

1.4. Sistema informático  ............................................................................................... 5 

1.5. Fontes de informação  ............................................................................................. 5 

2. Gestão dos produtos na Farmácia do Sameiro  ................................................................. 6 

2.1. Aquisição  ............................................................................................................... 6 

2.2. Receção e conferência de encomendas  .................................................................. 7 

2.3. Armazenamento dos produtos  ................................................................................ 9 

2.3.1. Condições de armazenamento  ...................................................................... 10 

2.4. Controlo dos prazos de validade e devoluções  .................................................... 10 

3. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos e aconselhamento farmacêutico  11 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  .............................................................. 11 

3.1.1. Receita médica  .............................................................................................. 12 

3.1.2. Sistemas de comparticipação  ........................................................................ 13 

3.1.3. Validação da receita médica  ......................................................................... 14 

3.1.4. Conferência de receituário e faturação  ......................................................... 15 

3.1.5. Medicamentos sujeitos a receita médica especial  ......................................... 15 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  ....................................................... 16



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

v 

 

3.2.1. Automedicação  ............................................................................................. 16 

3.3. Dispensa de outros medicamentos e produtos farmacêuticos  .............................. 17 

3.3.1. Medicamentos e produtos de uso veterinário  ............................................... 17 

3.3.2. Produtos cosméticos e de higiene corporal  ................................................... 17 

3.3.3. Suplementos alimentares  .............................................................................. 18 

3.3.4. Medicamentos à base de plantas e medicamentos homeopáticos  ................. 18 

3.3.5. Dispositivos médicos  .................................................................................... 19 

3.4. Medicamentos manipulados  ................................................................................. 19 

4. Serviços e cuidados de saúde prestados na Farmácia do Sameiro  ................................. 19 

5. VALORMED e campanha de reciclagem de radiografias  ............................................. 20 

 

Parte II – Projetos desenvolvidos durante o estágio  ...................................................... 21 

 

Tema 1 – Distúrbios de Ansiedade: Desordem de Ansiedade Generalizada  .............. 21 

1. Contextualização do tema e objetivos  ............................................................................ 21 

2. Introdução  ....................................................................................................................... 21 

3. Desordem de Ansiedade Generalizada  ........................................................................... 22 

3.1. Contextualização e sinais e sintomas  ................................................................... 22 

3.2. Epidemiologia  ...................................................................................................... 22 

3.3. Comorbilidades  .................................................................................................... 23 

3.4. Fatores de risco  .................................................................................................... 23 

3.5. Diagnóstico diferencial  ........................................................................................ 23 

 a) Hamilton Anxiety Rating Scale ............................................................................ 23 

b) Hospital Anxiety and Depression Scale .............................................................. 24 

c) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ..................................... 24 

3.6. Tratamento  ........................................................................................................... 25 

3.6.1. Farmacoterapia  ............................................................................................. 25 

 a) Fármacos de primeira linha ...................................................................... 25 

b) Fármacos de segunda linha ...................................................................... 25 

c) Fármacos desaconselhados ...................................................................... 27 

3.6.1.1. Previsão de resposta ao tratamento  ................................................ 27 

3.6.1.2. Tratamento a longo prazo e prevenção da recaída  ......................... 27 

3.6.2. Abordagem não farmacológica  ..................................................................... 27



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

vi 

 

3.6.2.1. Psicoterapia  .................................................................................... 27 

a) Terapia Cognitivo-Comportamental  ....................................................... 28 

b) Outras técnicas de psicoterapia  ............................................................... 29 

3.6.2.2. Outro tipo de abordagem não farmacológica  ................................. 29 

3.6.3. Tratamento combinado: farmacoterapia e psicoterapia  ................................ 29 

3.6.4. Abordagens alternativas  ................................................................................ 29 

3.7. Risco de suicídio  .................................................................................................. 30 

3.8. O papel do farmacêutico  ...................................................................................... 30 

4. Avaliação da ação  ........................................................................................................... 30 

 

Tema 2 – A importância dos Suplementos Alimentares com Ácidos Gordos 

Polinsaturados Ómega-3  .................................................................................................. 31 

1. Contextualização do tema e objetivos  ............................................................................ 31 

2. Introdução  ....................................................................................................................... 32 

3. Os Suplementos Alimentares  ......................................................................................... 32 

3.1. Definição e enquadramento legal .......................................................................... 32 

4. Os Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 ................................................................... 34 

a) Relação entre os Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 e a Demência ............... 35 

b) Relação entre os Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 e a Gravidez ................ 37 

c) Outros efeitos dos Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 ................................... 38 

5. Considerações sobre o tema e avaliação da ação ............................................................ 39 

Considerações finais .......................................................................................................... 40 

Referências ......................................................................................................................... 41 

Anexos ................................................................................................................................. 45 

 



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

vii 

LISTA DE ABREVIATURAS 

  

AGP-ω3 Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3  

ALA Ácido α-Linoleico  

BA Balcão de Atendimento 

BPF Boas Práticas Farmacêuticas  

CNP Código Nacional de Produto 

CNPEM Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

DA Distúrbios de Ansiedade 

DAG Desordem de Ansiedade Generalizada 

DCI Denominação Comum Internacional 

DCV Doenças Cardiovasculares 

DHA Ácido Docosahexaenoico 

DL Decreto-Lei  

DM Dispositivos Médicos 

DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais 

DT Diretor Técnico 

EC Ensaios Clínicos 

EPA  Ácido Eicosapentaenoico 

FS Farmácia do Sameiro 

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale 

HAM-A Hamilton Anxiety Rating Scale 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IRSN Inibidores da Recaptação da Serotonina e da Noradrenalina 

ISRS Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina 

MM Medicamentos Manipulados 

MNSRM Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MPS Medicamento ou Produto de Saúde 

MSRM Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

PS Profissional de Saúde 

PUV Produto de Uso Veterinário 

PV Prazo de Validade 

PVP Preço de Venda ao Público 

SA Suplementos Alimentares 

SAMS Serviços de Assistência Médico-Sociais 

SI Sistema Informático 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

TCC Terapia Cognitivo-Comportamental 



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

viii 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na FS……………..1 

Tabela 2. Equipa técnica da FS……………………………………………………………..3 

Tabela 3: Grau de severidade da sintomatologia ansiosa consoante o score obtido após 

resposta aos diferentes itens do HAM-A……………………………………. ..…………. 24 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

ix 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo I: Folheto informativo desenvolvido no âmbito do tema “Distúrbios de Ansiedade: 

Desordem de Ansiedade Generalizada” .............................................................................. 45 

Anexo II: Algoritmo de apoio no diagnóstico diferencial dos diferentes Distúrbios de 

Ansiedade. Adaptado de [13] .............................................................................................. 47 

Anexo III: Os diferentes itens avaliados com a Hamilton Anxiety Rating Scale. Retirado de 

[14] ...................................................................................................................................... 48 

Anexo IV: Folheto desenvolvido no âmbito do tema “A Importância dos Suplementos 

Alimentares com Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3” .............................................. 49 

Anexo V: Anexo I do Regulamento (CE) n.º 1170/2009, de 30 de novembro, da Comissão, 

referente às vitaminas que podem ser utilizadas no fabrico de SA ..................................... 51 

Anexo VI: Anexo II do Regulamento (CE) n.º 1170/2009, de 30 de novembro, da Comissão, 

referente aos preparados vitamínicos e substâncias minerais que podem ser utilizadas no 

fabrico de SA ....................................................................................................................... 52 

Anexo VII: Via de conversão do ALA a EPA e deste a DHA. Adaptado de [60] ............. 55 

Anexo VIII: Aspeto atual da embalagem e respetiva composição do SA Primus®……. . 56 

Anexo IX: Aspeto atual da embalagem e respetiva composição do SA Acutil®. . ............ 57 

Anexo X: Aspeto atual da embalagem e respetiva composição do SA Natalben Supra® . 58 

 

 



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

1 

 

Introdução 

 O estágio profissionalizante em farmácia comunitária realizado no âmbito do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) representa o culminar e, para 

muitos, o momento mais ansiado do ciclo de estudos que permite a obtenção do grau de 

mestre em Ciências Farmacêuticas. Este estágio é de extrema importância uma vez que, para 

além de permitir ao estudante conhecer a realidade da profissão farmacêutica num âmbito 

mais próximo da comunidade, permite também consolidar e complementar as informações 

adquiridas ao longo do MICF.  

 O presente relatório tem como objetivo descrever as principais atividades 

desenvolvidas ao longo de 3 meses de estágio (de maio a agosto de 2017), na Farmácia do 

Sameiro (FS), em Penafiel, estando estas esquematizadas na Tabela 1. 

 

 

 

 

Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio   

 

1. Farmácia do Sameiro 

 

 1.1. Localização geográfica, perfil dos utentes, direção técnica e horário de 

funcionamento 

 A FS localiza-se na Rua D. António Ferreira Gomes, na freguesia de Milhundos, 

concelho de Penafiel. Apesar de se tratar de uma farmácia relativamente recente, inaugurada 

 Mês 

Atividade desenvolvida Maio Junho Julho Agosto 

Receção e armazenamento de encomendas ✓  ✓  ✓  ✓  

Atendimento ao público ✓  ✓  ✓  ✓  

Preparação de manipulados ✓  ✓  ✓  ✓  

Serviços farmacêuticos ✓  ✓  ✓  ✓  

Tema 1 – Distúrbios de Ansiedade: Desordem de 

Ansiedade Generalizada 

 ✓  ✓   

Tema 2–  A importância dos Suplementos Alimentares 

com Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3  

  ✓  ✓  

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia do Sameiro.  
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em janeiro de 2004, a sua localização centralizada e a sua proximidade de locais de prestação 

de cuidados de saúde (Centro de Saúde de Penafiel e a Clínica Médica Arrifana de Sousa) 

faz com que seja uma farmácia visitada diariamente por um elevado número de utentes, 

representantes dos vários estratos sociais. A maioria dos utentes que se apresentam da parte 

da manhã na FS são as pessoas mais idosas e polimedicadas que procuram algum 

profissional de saúde (PS) da FS para o aviamento das suas receitas com medicação para 

doenças crónicas. Da parte da tarde, existe uma maior heterogeneidade no que respeita à 

faixa etária dos utentes, bem como ao tipo de medicamentos e produtos dispensados. 

Independentemente das faixas etárias e dos estratos sociais, os utentes da FS são muito fiéis 

à mesma o que também contribui para o grande movimento da farmácia.  

 A direção técnica da FS é assegurada pelo Dr. Luís Cantante.  

 A FS encontra-se aberta ao público de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, 

das 9h às 13h. A nível interno, os horários do pessoal são fixos e realizados por turnos, 

havendo flexibilidade de ajuste sempre que haja necessidade de tal. Nos dias de serviço 

permanente, distribuídos uniformemente pelas 6 farmácias existentes no centro de Penafiel, 

a FS encontra-se aberta desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte, 

cumprindo a legislação em vigor [1]. Nestes dias, o período noturno é assegurado por um PS 

da FS, havendo rotatividade entre os mesmos.       

 

 1.2. Recursos humanos 

De acordo com a legislação, “os   farmacêuticos   devem, tendencialmente, constituir 

a maioria dos trabalhadores da farmácia” [2]. A Tabela 2 sumariza a constituição e os 

respetivos cargos do pessoal que faz parte da equipa técnica da FS e, como é possível 

constatar, esta é maioritariamente composta por farmacêuticos, cumprindo assim as 

exigências descritas na lei. Todos os elementos da equipa se encontram devidamente 

identificados, mediante o uso de um cartão que contém o respetivo nome e o título 

profissional. 

A cooperação e o companheirismo verificado entre os diferentes membros da equipa, 

aliados ao conhecimento técnico-científico de cada um dos mesmos, faz com que na FS se 

trabalhe num ambiente completamente profissional e, ao mesmo tempo, relaxado, o que, por 

sua vez, transmite uma enorme confiança e segurança aos utentes. 
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 1.3. Organização do espaço físico  

 O espaço físico interior e exterior da FS cumpre o predisposto no manual das Boas 

Práticas Farmacêuticas (BPF) para a farmácia comunitária, aprovado em junho de 2009 pelo 

Conselho Nacional da Qualidade [3] e as leis estabelecidas [2]. 

 

a) Espaço físico exterior  

 A FS encontra-se sediada no rés-do-chão de um prédio habitacional, estando garantido 

o acesso a todos os potenciais utentes. À margem da estrada está presente o símbolo “cruz 

verde” e à entrada da farmácia é possível verificar-se a inscrição “FARMÁCIA”. O horário 

de funcionamento da FS encontra-se bem visível na porta de entrada da mesma, bem como 

o nome do diretor técnico (DT) e o calendário em que é possível verificar as farmácias do 

município que estão em serviço permanente em cada dia da semana. Existe ainda um postigo 

de atendimento que é usado em casos de serviço noturno, garantindo-se, desta forma, a 

segurança do PS.   

 

b) Espaço físico interior 

As instalações internas da FS encontram-se divididas em várias áreas e todas elas 

estão interligadas entre si.  

A área de atendimento ao público corresponde a um espaço amplo, aspeto que 

se torna essencial na FS tendo em conta o elevado número de utentes que recebe diariamente. 

O balcão de atendimento (BA) é disposto sob a forma de C, permitindo um maior 

aproveitamento do espaço e proporcionando uma maior facilidade de acesso aos vários 

produtos. Existem 3 postos de trabalho distribuídos pelo BA, devidamente equipados com o 

material necessário para a dispensa de medicamentos: computador e respetivas impressoras 

de receituário e faturas, leitor ótico de códigos de barras e leitor de cartão do cidadão. Entre 

  

Dr. Luís Cantante Diretor técnico 

Dra. Gisela Salvador Farmacêutica adjunta 

Dr. Nuno Pedrosa Farmacêutico 

Dra. Raquel Melo Farmacêutica 

Dra. Margarida Barbosa Farmacêutica 

António José Carvalho  Técnica auxiliar de farmácia 

Cristina Maioto Técnico auxiliar de farmácia 

Tabela 2: Equipa técnica da FS. 
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os postos de trabalho existem as gavetas de pagamento e os terminais multibanco. O BA tem 

uma particularidade especial: o facto de existir uma zona, de menor altura que o restante 

balcão, que é dedicada ao atendimento de pessoas com algum tipo de limitação física e à 

realização dos serviços farmacêuticos que exigem um contacto direto entre o PS e o utente 

(determinação do colesterol, triglicerídeos e glucose em sangue capilar…). Atrás do BA e 

numa zona sem acesso direto do utente, encontra-se colocados alguns Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) frequentemente vendidos, permitindo uma rápida 

visualização dos mesmos por parte do utente e otimizando o atendimento por parte do PS. A 

área circundante é composta por várias divisões onde se dispõem produtos de cosmética 

organizados por marca ou por fim a que se destinam, suplementos alimentares (SA), 

produtos de higiene oral, dietéticos ou de puericultura e produtos veterinários.  

Na área de atendimento ao público é possível encontrar dois equipamentos 

frequentemente utilizados pelos utentes: a máquina de medição automática da pressão 

arterial e a balança eletrónica.   

O gabinete de apoio personalizado corresponde a uma zona reservada onde é 

possível fazer um atendimento mais privado ao utente quando este ou a situação assim o 

exigem.  

O escritório trata-se de uma zona de extrema importância uma vez que é aqui que 

se encontram os documentos legalmente exigidos e todos os restantes relativos à gestão 

financeira/económica/organizacional da FS.  

A zona da receção e conferência de encomendas corresponde ao local 

devidamente equipado com todo o material essencial para que tal seja feito, ou seja, 

computador, impressora de receituário e faturas, impressora de etiquetas, impressora 

multifunções, leitor ótico de códigos de barras, telefone e fax. Trata-se de uma zona restrita 

à equipa técnica da FS e aos fornecedores e distribuidores.  

O laboratório da FS corresponde a uma zona restrita onde são preparados os 

manipulados e as preparações extemporâneas. Como tal, este laboratório cumpre o disposto 

na lei relativa às boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados 

(MM) [4] e encontra-se devidamente equipado com o material mínimo e obrigatório para 

proceder a tais operações [5].  

A zona de vestiários e as instalações sanitárias são duas divisões também 

restritas ao pessoal da farmácia. Na primeira é possível encontrar-se cacifos onde são 

guardados os pertences de cada PS. Em casos excecionais, as instalações sanitárias podem 

ser usadas pelos utentes. 
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A FS dispõe ainda de um armazém onde são colocados os excedentes dos 

medicamentos. 

 

 1.4. Sistema informático  

 Na FS todos os computadores estão equipados com o Sifarma 2000® (Glintt), que se 

trata do sistema informático (SI) mais amplamente utilizado nas farmácias comunitárias 

portuguesas [6]. Este SI facilita o atendimento ao utente e permite uma eficiente gestão dos 

produtos. Cada PS da FS tem um código próprio de acesso ao Sifarma 2000® o que permite 

um rastreio eficaz de todos os procedimentos realizados, facilitando a atribuição de 

responsabilidades. 

 No início do estágio, foi-me facultado um código de acesso ao Sifarma 2000® e, de 

uma maneira geral, tive a possibilidade de contactar com todas as funcionalidades do SI. 

No entanto, é de destacar que as funcionalidades diretamente relacionadas com a receção 

de encomendas e do atendimento ao público foram as que mais explorei. 

 

 1.5. Fontes de informação 

 A FS apresenta uma pequena biblioteca equipada com fontes de informação de caráter 

obrigatório, como a Farmacopeia Portuguesa 9.0, o Prontuário Terapêutico e o Resumo das 

Características dos Medicamentos [2,3]. Adicionalmente, dispõe ainda do Formulário 

Galénico Português, do Simpósio Terapêutico e de uma grande variedade de livros que 

abordam temas de microbiologia, produtos de dermofarmácia e cosmética, parasitológicos e 

de veterinária, entre outros. 

 Tendo em conta a era tecnológica em que nos encontramos, destaca-se a facilidade de 

consulta de fontes de informação através da internet, como é o caso do site da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), do Prontuário 

Terapêutico online ou mesmo de sites específicos de produtos farmacêuticos. 

 O Sifarma 2000® revela-se também uma excelente fonte de informação uma vez que 

permite uma consulta rápida da ficha do produto para cada medicamento, que contém 

informação sobre a posologia, indicações terapêuticas, interações medicamentosas e reações 

adversas, auxiliando o PS de forma mais célere que as restantes fontes de informação. 
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2. Gestão dos produtos na Farmácia do Sameiro 

O stock de uma farmácia é essencial para garantir o bom funcionamento da mesma, 

contudo também representa um aspeto que é reflexo de uma boa gestão. Níveis de stock 

elevado garantem certamente o suprimento das necessidades do utente, contudo, podem 

levar a uma acumulação de excedentes e de produtos com prazo de validade (PV) a terminar. 

Por outro lado, níveis de stock baixos podem não garantir o suprimento das necessidades dos 

utentes, contudo estão associados a menores custos e a um maior controlo do produto, 

reduzindo o valor do capital imobilizado e as perdas financeiras. A gestão do stock de uma 

farmácia representa uma função fundamental e deve refletir um trabalho contínuo e dinâmico 

que deve acompanhar as oscilações da procura devido a diferentes variáveis culturais, 

políticas, sociais, económicas e do domínio da própria saúde pública.   

Durante o meu estágio, procurei sempre colaborar na correta gestão de stocks, 

alertando a farmacêutica responsável sempre que detetava alguma alteração dos mesmos.  

 

 2.1. Aquisição  

Aquando da aquisição de um medicamento ou produto de saúde (MPS), a farmácia 

passa a fazer parte do circuito dos mesmos. A aquisição é condicionada por alguns fatores 

como a capacidade de investimento da farmácia, as condições de conservação e de 

armazenamento, a sazonalidade e os níveis de stock mínimo e máximo. Estes últimos são 

definidos com base na análise do histórico de compras e vendas da farmácia, consoante as 

necessidades da população alvo e a oferta disponível no mercado. Sempre que algum produto 

é introduzido no stock de uma farmácia, é criada a respetiva ficha e são definidos os níveis 

mínimo e máximo de stock do produto. Estes valores são revistos com alguma frequência 

porque o número de vendas realizadas e o caráter sazonal do produto podem requerer a sua 

atualização.  

A aquisição de produtos pela FS pode ser efetuada através da realização de 

encomendas a armazenistas ou cooperativas de distribuição (fornecedores) ou diretamente 

aos laboratórios responsáveis pela sua produção. Existem alguns aspetos importantes na 

escolha do fornecedor, tais como a proximidade, a facilidade e qualidade do transporte, a 

gama de produtos disponíveis, a existência de campanhas e bonificações, as condições de 

pagamento, a possibilidade e rapidez das devoluções bem como a qualidade do serviço 

prestado. Uma vez determinado um stock, é necessário efetuar pedidos de encomendas 

diários, cujo objetivo é repor as faltas de produtos, consequentes das vendas realizadas 

diariamente. Na FS o abastecimento diário de MPS é garantido por dois fornecedores: a OCP 



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

7 

 

PORTUGAL, sendo este o fornecedor principal, e a Cooprofar. Pontualmente, também se 

realizam encomendas à Alliance Healthcare. Por norma, estes pedidos são gerados 

automaticamente através do Sifarma 2000®, tendo por base os valores de stock mínimo e 

máximo definidos previamente para cada produto, por comparação com o stock existente na 

farmácia no momento da realização da encomenda. Cabe ao farmacêutico responsável pela 

realização da encomenda avaliar a proposta de encomenda gerada pelo SI e consoante 

critérios de aquisição pré-definidos, alterá-la (acrescentando ou excluindo produtos ou 

alterando as quantidades), validá-la e proceder ao seu envio. Durante o meu estágio na FS, 

tive a possibilidade de visualizar a realização da encomenda diária efetuada da parte da 

manhã.  

Para além das encomendas diárias pré-estabelecidas é ainda possível efetuar pedidos 

urgentes aos fornecedores, diretamente por contacto telefónico, caso surja alguma situação 

pontual de necessidade de um medicamento por parte do utente. Diariamente, foi-me 

possível efetuar este tipo de pedido via telefónica.  

Adicionalmente, é também possível efetuar encomendas instantâneas de determinado 

tipo de produtos, sendo possível visualizar no momento da encomenda a disponibilidade do 

produto no armazenista. O pedido por “Via Verde” é um tipo especial de encomenda 

instantânea e aquando do meu estágio tive a possibilidade de também realizar encomendas 

deste tipo.  

Os MPS também podem ser adquiridos diretamente dos laboratórios, por negociação 

com os delegados representantes dos mesmos, que visitam periodicamente a FS. Este tipo 

de encomendas destina-se sobretudo a medicamentos genéricos, a MNSRM, a produtos de 

dermocosmética e ainda a produtos sazonais. 

 

 2.2. Receção e conferência de encomendas 

Uma vez efetuada a encomenda, o passo seguinte consiste na sua receção e 

conferência. As encomendas são entregues na zona de receção e conferência das encomendas 

da FS pelos fornecedores/distribuidores grossistas e/ou laboratórios. Os produtos recebidos 

encontram-se acondicionados em contentores específicos de plástico, característicos de cada 

fornecedor (havendo contentores com características específicas, de coloração diferente ou 

com uma indicação especial, para o transporte de produtos que têm que ser mantidos a baixas 

temperaturas), ou caixas de cartão, devidamente identificados com o nome da farmácia, com 

um código de barras, e um código numérico a fim de evitar o seu extravio. As encomendas 

têm de estar acompanhadas da respetiva fatura em duplicado ou da guia de remessa. 
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Durante o meu estágio na FS participei frequentemente na receção das encomendas. 

Durante este procedimento, é sempre dada prioridade aos produtos que têm que ser 

conservados a baixas temperaturas. A entrada dos produtos no Sifarma 2000® é realizada 

através da leitura ótica dos códigos de barras presentes em cada produto ou através da entrada 

manual do Código Nacional de Produto (CNP). O operador responsável pela receção das 

encomendas deve verificar a compatibilidade entre a quantidade de produtos pedida e a 

quantidade entregue na farmácia, o preço de fatura de cada um e as bonificações, o PV para 

os produtos cujo stock informático se encontra a zero ou no caso do PV do produto recebido 

ser inferior ao dos produtos já armazenados na farmácia, da integridade da embalagem e da 

conformidade do produto no que respeita ao cumprimento das condições de conservação. 

Relativamente ao Preço de Venda ao Público (PVP), a maioria dos medicamentos vem já 

marcado de fábrica, com a exceção dos produtos de venda livre, sendo que o seu PVP é 

estabelecido pela farmácia, multiplicando-se o preço de custo pela margem de lucro, em 

percentagem.  

 Aquando da finalização da receção de uma encomenda, é importante verificar se o 

valor final da fatura coincide com o valor processado pelo SI e efetuar as correções 

necessárias a fim de se obterem valores compatíveis. Finda a receção da encomenda, são 

impressas as etiquetas dos produtos de venda livre em que aparece a designação do mesmo, 

o código de barras, o CNP, o preço e o IVA e estas são coladas nas respetivas embalagens. 

As faturas são impressas, assinadas e agrafadas ao duplicado da fatura/guia de remessa. 

Relativamente aos medicamentos sujeitos a controlo especial pelo INFARMED, como é o 

caso dos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, estes carecem de uma guia 

específica em duplicado aprovada pela entidade competente, sendo posteriormente assinadas 

e carimbadas pelo farmacêutico responsável. Existem sempre produtos encomendados que, 

por qualquer motivo, não são enviados pelo fornecedor. Nesta situação, no final da receção 

da encomenda, é possível enviar a lista dos produtos em falta para a lista dos esgotados para 

que se possa efetuar o seu pedido a um outro fornecedor.  

 De facto, o processo de receção e conferência de encomendas tornou-se um aspeto 

importante para me familiarizar com os nomes comercias, nomes de substâncias ativas, 

formas farmacêuticas e formas de apresentação dos MPS, o que se tornou um aspeto 

essencial e facilitou muito o meu trabalho quando passei para a parte do atendimento ao 

público. 
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 2.3. Armazenamento dos produtos 

 A etapa que se segue à receção e conferência dos produtos, é o seu armazenamento. 

A idealização da organização dos produtos é um fator fundamental para garantir o correto 

acondicionamento e conservação dos mesmos, bem como para otimizar o trabalho do pessoal 

da farmácia.  

 Enquanto estagiária e, de acordo com o conhecimento comum acerca do trabalho de 

um estagiário numa farmácia comunitária, sabia que o armazenamento dos MPS nas 

respetivas zonas de arrumação seria uma das primeiras tarefas a ser realizada. De facto, não 

fui exceção à regra e, apesar de muitas vezes esta tarefa ser considerada monótona, é 

fundamental para que haja um primeiro contacto com uma infinidade de informações às 

quais somos parcialmente alheios, como os nomes comerciais, as imagens de marca de cada 

laboratório, as cores, as formas farmacêuticas, as diferentes dosagens de um determinado 

medicamento, as diferentes combinações de substâncias ativas existentes no mercado, entre 

outros. O facto de me habituar à localização de determinado produto facilitou imenso o 

atendimento ao público, havendo uma otimização do atendimento uma vez que menos tempo 

foi perdido à procura dos medicamentos e mais tempo foi gasto no aconselhamento ao 

utente.  

 Na FS, os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) encontram-se fora do 

alcance dos utentes, bem como os dispositivos médicos (DM). Já os MNSRM, os produtos 

de dermocosmética, os produtos de higiene oral, os SA e os produtos de puericultura 

encontram-se expostos ao utente. Os MSRM encontram-se organizados por forma 

farmacêutica (comprimidos e cápsulas; soluções e suspensões; vaginais; pomadas, cremes e 

géis; gotas orais; colírios; asmáticos; ampolas; pós e granulados; soluções cutâneas; 

injetáveis; supositórios) e por ordem alfabética. Os medicamentos de marca encontram-se 

separados dos genéricos sendo que estes são organizados por laboratório e também por 

ordem alfabética. Os medicamentos termolábeis são conservados no frigorífico (como as 

insulinas, as vacinas e alguns colírios), igualmente de forma alfabética. Já os estupefacientes 

e psicotrópicos encontram-se armazenados num armário próprio, separados dos restantes 

medicamentos. Os produtos incluídos no Protocolo da Diabetes (lancetas e tiras reativas) 

encontram-se armazenados em gavetas dispensatórias específicas e os produtos de uso 

veterinário num armário próprio para estes produtos. 

 Na FS, o armazenamento dos produtos é efetuado segundo os métodos de 

armazenamento First-Expire, First-Out, em que os medicamentos com menor PV são os 
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primeiros a serem dispensados, e First-In, First-Out, no caso dos produtos que não possuam 

PV, sendo dispensados de acordo com a ordem de aquisição pela farmácia.  

  

  2.3.1 Condições de armazenamento 

 De acordo com o manual das BPF, as condições de temperatura, humidade e 

ventilação das zonas de armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos 

medicamentos, de outros produtos farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de 

embalagem. Para além disso, a armazenagem de matérias-primas deve ser feita na 

embalagem original [3]. Os medicamentos que têm que ser armazenados à temperatura 

ambiente devem encontrar-se a 25ºC±1ºC e humidade relativa à volta dos 60%. Os 

medicamentos do frio são armazenados no frigorífico a temperaturas que rondam os 2-8ºC. 

Por forma a assegurar que todos os parâmetros são cumpridos, existem três 

termohigrómetros para registo da temperatura e humidade, sendo que um deles se encontra 

dentro do frigorífico. Para além disto, o frigorífico encontra-se também equipado por um 

termómetro associado a um alarme que é acionado sempre que sejam atingidas temperaturas 

fora dos intervalos definidos. Os dados obtidos pelos termohigrómetros são registados e 

avaliados periodicamente para que se possam efetuar as devidas correções sempre que se 

detete alguma inconformidade.  

 

 2.4. Controlo dos prazos de validade e devoluções 

 O PV de um medicamento é um dos parâmetros mais importantes para a qualidade 

do mesmo e o seu controlo garante que não existem produtos para venda fora do PV nem 

produtos cujo PV não seja compatível com o período necessário para a totalidade do seu 

consumo. Com recurso ao Sifarma 2000®, todos os meses é impressa uma listagem dos 

produtos cujo PV expira no prazo de dois meses. Com base nesta lista, os PV de todos os 

produtos listados são verificados e todos os que apresentam um prazo que expira dentro do 

prazo definido, são separados dos restantes. Posteriormente, estes produtos são devolvidos 

ao respetivo fornecedor com a respetiva nota de devolução.  

 As devoluções podem ainda ser efetuadas caso se verifique algum dos seguintes 

aspetos: caso a embalagem ou o próprio produto estejam danificados, caso o produto aviado 

não corresponda ao produto pedido, caso a quantidade faturada não corresponda à 

quantidade pedida ou ainda caso existam lotes que tenham que ser retirados do mercado 

devido a alertas emitidos pelo INFARMED. Para se proceder à devolução de um produto, 

deve ser emitida uma nota de devolução, na qual consta o fornecedor, o produto, o motivo 
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da devolução e o número da fatura, sendo obrigatório o envio do documento à autoridade 

tributária. Este documento é impresso em triplicado, sendo que um exemplar (o triplicado) 

fica no arquivo da farmácia e os restantes são encaminhados para o fornecedor juntamente 

com os produtos. Caso este aceite o pedido de devolução, emite uma nota de crédito à 

farmácia correspondente ao valor dos produtos a devolver ou procede a uma troca direta dos 

produtos. 

 Durante o meu estágio na FS, tive a possibilidade de participar no controlo dos 

prazos de validade dos MPS e de proceder à devolução de vários produtos.  

 

3. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos e aconselhamento 

farmacêutico 

 A profissão farmacêutica compreende um vasto leque de atividades e serviços na área 

da saúde e do medicamento, contudo, a dispensa de medicamentos é a função que apresenta 

maior visibilidade perante a população e aquela que implica um contacto direto com o utente. 

A dispensa de medicamentos vai mais além do sentido literal da palavra: aquando da 

dispensa, o farmacêutico deve assegurar a transmissão de todas as informações essenciais 

para o correto uso do medicamento de forma a garantir a adesão à terapêutica e a eficácia e 

a segurança do tratamento. Assim, é fácil perceber a importância do desenvolvimento de 

técnicas de comunicação por parte do farmacêutico para que se crie empatia com os utentes 

e, desta forma, se conquiste a sua confiança.  

 De acordo com a lei que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso 

humano, os medicamentos de uso humano dispensados na farmácia podem ser classificados 

como MSRM ou MNSRM [7].  

  

 3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Tal como o próprio nome sugere, os MSRM são medicamentos que só podem ser 

dispensados ao utente mediante a apresentação de uma receita médica emitida por um PS 

devidamente habilitado para o efeito. Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições: a) constituem um risco para a saúde do utente, 

direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica; b) constituem um risco, direto ou indireto, para a saúde, 

quando são utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; c) contenham substâncias, ou preparações à base dessas 
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substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; d) destinam-

se à administração por via parentérica [7]. 

 

  3.1.1. Receita médica 

 Atualmente, existem 3 tipos de receitas médicas: a receita manual, a receita eletrónica 

em papel (materializada) e a receita eletrónica sem papel (desmaterializada). 

 A receita manual está atualmente em desuso sendo utilizada apenas em situações 

excecionais, como nos casos de falência informática, de inadaptação do prescritor, de 

prescrição ao domicílio ou prescrição máxima de 40 receitas por mês. Em cada receita só 

podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes, havendo um limite de 4 embalagens no 

total. Apenas podem ser prescritas até 2 embalagens iguais de cada medicamento [8]. 

 A receita eletrónica materializada é a preferida da generalidade dos utentes e deve 

conter o medicamento prescrito por Denominação Comum Internacional (DCI), a dosagem 

e forma farmacêutica, a dimensão das embalagens e o número de unidades, bem como o 

Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), representado em 

dígitos e códigos de barras. Este tipo de receitas pode ser não renovável (contêm 

medicamentos que se destinam a tratamentos curtos e tem uma validade de apenas 30 dias) 

ou renovável (contêm até três vias e são usadas no caso de medicamentos destinados a 

tratamentos de longa duração, tendo uma validade de 6 meses). Importa referir que a 

dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial ou do titular é efetuada quando 

não existe um medicamento genérico similar ou quando se aplicam as seguintes exceções: 

exceção a) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; exceção b) reações 

adversas prévias; exceção c) continuidade do tratamento por mais de 28 dias [8]. 

 No caso das alíneas a) e b), é obrigatória a dispensa do medicamento referido na 

receita, ao contrário da alínea c) que permite ao utente optar por um medicamento similar ao 

prescrito com um PVP inferior [8]. 

 De acordo com a legislação em vigor, é obrigatória a prescrição exclusiva através de 

receita eletrónica desmaterializada desde o dia 1 de abril de 2016, em todo o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) [9]. Este tipo de receita médica pode ser enviada para o telemóvel 

ou para o e-mail do utente e contém os códigos necessários ao seu acesso, nomeadamente o 

número da receita, o código de dispensa e o código de direito de opção.  

 As receitas eletrónicas apresentam vantagens em relação às receitas manuais na 

medida em que tornam possível a prescrição de medicamentos comparticipados e não 

comparticipados na mesma prescrição; é possível juntar medicamentos estupefacientes e 
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psicotrópicos com os restantes da prescrição, incluindo medicamentos no Protocolo da 

Diabetes; é possível a dispensa apenas dos medicamentos necessários e nas quantidades 

prescritas desejadas; é possível a prescrição de um número ilimitado de diferentes produtos 

ficando o prescritor apenas limitado a prescrever um máximo de duas unidades de cada 

produto (no caso de tratamentos curtos) ou 6 (no caso de tratamentos prolongados). A maior 

vantagem é o facto de se ter diminuído a quantidade de erros durante a cedência dos 

medicamentos. Por outro lado, a maior desvantagem é a impossibilidade de cedência dos 

medicamentos aquando de falência técnica por indisponibilidade dos serviços centrais ou 

falha de comunicações [8]. 

 Durante o meu estágio tive a possibilidade de contactar com os diferentes tipos de 

receitas médicas durante o atendimento ao público e proceder ao seu aviamento.  

 

  3.1.2. Sistemas de comparticipação 

 Parte dos MSRM prescritos aos utentes do SNS e aos beneficiários da Direção-Geral 

da Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração pública são 

comparticipados pelo Estado Português. Estão previstos dois regimes de comparticipação: o 

regime geral e o regime especial [10]. Relativamente ao regime geral, estão definidos 4 

escalões de comparticipação, pagando o Estado uma parte do PVP do medicamento. Estes 

escalões variam de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, 

as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que sofram 

de determinada patologia [11]. Podem ser divididos em: escalão A, B, C ou D, consoante a 

comparticipação seja de 95%, 69%, 37% ou 15% do PVP, respetivamente [10].  

 O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de 

comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos 

especiais de utentes. Relativamente ao primeiro aspeto, a comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D 

é acrescida de 15% para os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o 

salário mínimo nacional. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para os 

beneficiários do regime especial de comparticipação de medicamentos é de 95% para o 

conjunto dos escalões, para os medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais 

ou inferiores ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem. A letra R 

é indicativa deste regime especial, sendo que esta informação deve constar nas receitas 

materializadas e manuais [10,11]. O regime especial de comparticipação de medicamentos 

em função de determinadas patologias ou grupo especial de utentes devem estar 
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identificados pela letra O, e neste tipo de regime estão abrangidas algumas doenças como a 

paramiloidose, o lúpus, a hemofilia, a psoríase, entre outras. Neste caso, o médico prescritor 

tem que indicar o despacho aplicável na receita médica para que seja feito o devido desconto 

da comparticipação. 

 É de referir ainda a existência de outros regimes de comparticipação, 

complementares ao do SNS. Estes regimes resultam da existência de subsistemas de saúde, 

criados por entidades privadas, que permitem que os seus utentes beneficiem de algum tipo 

de comparticipação acrescida à do SNS. Como exemplos, temos os subsistemas Multicare®, 

os Serviços de Assistência Médico-Sociais (SAMS), SAMS Quadros (Sindicato Nacional 

dos Quadros e Técnicos Bancários) ou EDP-Savida®.  

 Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de contactar com receitas 

comparticipadas pelos diferentes regimes de comparticipação. Os utentes que estavam 

associados a algum tipo de subsistema de saúde foram os que me chamaram mais a atenção, 

exigindo uma atenção redobrada aquando da dispensa de medicamentos.  

 

  3.1.3. Validação da receita médica 

 Para que os medicamentos contidos numa receita sejam dispensados, é necessário 

que o farmacêutico a analise e a valide. Para que essa validação ocorra, é essencial que a 

receita contenha o número da receita, os dados do utente (nome e número de beneficiário do 

SNS), o regime de comparticipação, a identificação e a assinatura do médico prescritor, bem 

como a data da prescrição e a validade. É de destacar que a receita manual não pode conter 

qualquer tipo de rasuras ou apresentar caligrafias diferentes [8]. Caso os aspetos anteriores 

se verifiquem, o farmacêutico pode então dispensar os medicamentos aos utentes, permitindo 

que exerça o seu direito de opção sempre que possível, em que o utente acaba, na maioria 

das vezes, por escolher os medicamentos mais baratos. Para tal, cabe à farmácia garantir, no 

mínimo, três medicamentos do mesmo grupo homogéneo, de entre os que correspondem aos 

cinco preços mais baratos. Caso a dosagem e/ou o tamanho da embalagem não sejam 

indicados na receita, é dever do farmacêutico dispensar a menor embalagem e na dosagem 

mais baixa comercializadas. 

 E como o papel de um farmacêutico não se restringe apenas à dispensa dos 

medicamentos, cabe-lhe a tarefa de efetuar o devido aconselhamento ao utente, tentando 

enquadrar a prescrição médica ao contexto clínico do mesmo, confirmando posologias, 

cuidados específicos de administração e armazenamento, alertando-o para possíveis efeitos 

adversos, contraindicações e possíveis interações.  
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  3.1.4. Conferência de receituário e faturação 

 Após a validação de uma receita manual e a dispensa de MSRM comparticipados, é 

impresso no verso da receita uma fatura onde constam várias informações relativamente aos 

produtos dispensados e o SI faz o loteamento das receitas no momento em que são aviadas, 

atribuindo um número de série a cada uma delas. Cada lote é constituído por trinta receitas, 

com a exceção do último, que é emitido imediatamente antes do fecho dos lotes. As receitas 

são organizadas por regimes de comparticipação, dispostas por ordem de lote e organizadas 

numericamente de um a 30. Posteriormente, todas estas receitas são confirmadas por um 

farmacêutico competente, em que este verifica se estas cumprem todos os requisitos legais, 

nomeadamente, se a medicação aviada corresponde à prescrita; se a receita se encontra 

carimbada, datada e assinada pelo responsável pela dispensa da medicação e se a 

comparticipação efetuada corresponde à entidade de comparticipação indicada na receita. 

No final de cada mês, procede-se à emissão dos verbetes identificativos de lotes, que são 

carimbados e anexados aos respetivos lotes, bem como ao fecho de todos os lotes para que 

seja possível iniciar-se uma nova série no mês seguinte. É impresso também o Resumo 

Mensal de Lotes e a Fatura à Entidade. Toda a documentação é posteriormente enviada para 

as entidades competentes: as receitas do SNS são enviadas para o Centro de Conferência de 

Faturas até ao dia 10 do mês seguinte [12], enquanto que as receitas dos restantes organismos 

de comparticipação são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias. 

 Durante o meu estágio na FS, tive a oportunidade de participar na organização das 

receitas manuais por organismos de comparticipação e em todo o processo mensal relativo 

ao receituário. 

   

  3.1.5. Medicamentos sujeitos a receita médica especial 

 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos atuam no Sistema Nervoso Central 

e são propícios de desencadear fenómenos de tolerância, dependência física e psíquica e 

alteração comportamental e, como tal, estão sujeitos a um controlo especial por parte das 

entidades reguladoras e competentes e exigem a emissão de uma receita médica especial. 

Este aspeto tem como objetivo restringir a sua utilização, evitando o seu uso indevido, abuso 

ou mesmo tráfico ilegal [13]. A dispensa deste tipo de medicamentos implica a apresentação 

de uma receita médica, na qual apenas devem existir medicamentos pertencentes a este 

grupo. É da responsabilidade do farmacêutico o preenchimento do formulário apresentado 

pelo SI, com as informações relativas ao médico prescritor, ao utente e ao adquirente 

(mediante apresentação de um documento de identificação). No final, é emitido um 
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documento que deve ser anexado à receita (ou fotocópia, caso esta seja manual) e guardado 

no arquivo da farmácia por um período de três anos. Mensalmente, uma listagem dos 

estupefacientes e psicotrópicos dispensados é emitida e esta deve ser reencaminhada para o 

INFARMED, juntamente com as cópias das receitas manuais. A entrada e saída dos 

estupefacientes e psicotrópicos deve também ser controlada através da emissão mensal das 

listas de entradas e de saídas da farmácia.  

 Durante o meu estágio na FS tive a possibilidade de dispensar este tipo de 

medicamentos, sempre sob supervisão de um farmacêutico, e perceber a importância de 

todo o controlo efetuado à volta destes medicamentos. 

 

 3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os MNSRM são medicamentos de uso humano que não necessitam de receita 

médica. Estes produtos podem ser vendidos nas farmácias ou fora destas, em locais que 

cumpram os requisitos legais e regulamentares. Os locais de venda de MNSRM estão 

sujeitos ao registo prévio junto do INFARMED, de acordo com a legislação em vigor [14]. 

A venda de MNSRM deverá ser efetuada por pessoal qualificado (farmacêutico ou técnico 

de farmácia) ou sob a sua responsabilidade. Dada a facilidade de aquisição deste tipo de 

produtos, os utentes acabam por não serem advertidos para os efeitos adversos e 

contraindicações dos mesmos. Neste caso, cabe ao farmacêutico intervir eficazmente 

aquando da dispensa destes produtos, promovendo o uso racional dos mesmos e combatendo 

o crescente fenómeno da automedicação.  

 Tendo em conta o meu período de estágio (de maio a agosto), os transtornos menores 

que apareciam com maior frequência na FS eram as picadelas de insetos, as alergias, as 

queimaduras solares e as perturbações oculares, como as conjuntivites, pelo que tentei 

sempre aconselhar aos utentes os MNSRM que mais se adequavam à situação.  

  

  3.2.1. Automedicação 

 A automedicação é definida como sendo “a utilização de MNSRM de forma 

responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e 

sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um PS” [15]. Atualmente, 

a automedicação é um problema de saúde pública em Portugal. A crescente publicidade e 

facilidade de acesso à informação (por vezes errada) tem contribuído profundamente para o 

recurso à automedicação, potenciando as prejudiciais consequências que podem advir para 

a saúde do indivíduo. Aliado a isto, os PVP competitivos levam os utentes a adquirirem com 
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facilidade os MNSRM, contribuindo ainda mais para o agravamento do fenómeno da 

automedicação. Assim, é fácil perceber a importância da intervenção farmacêutica neste 

aspeto, dado que o farmacêutico é dotado de conhecimentos técnico-científicos e, como tal, 

é um PS competente para avaliar, informar e dispensar o fármaco mais indicado para o 

problema apresentado pelo utente e, desta forma, promover o uso racional do medicamento.  

 

 3.3. Dispensa de outros medicamentos e produtos farmacêuticos 

  3.3.1. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 Entende-se por medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças 

em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas” [16]. Um produto de uso veterinário (PUV) define-se como uma “substância 

ou na mistura de substâncias destinadas quer aos animais, quer às instalações dos animais e 

ambiente que os rodeia, ou a atividades relacionadas com estes ou com os produtos de origem 

animal” [17]. 

 Na FS existem alguns medicamentos e PUV, sobretudo os destinados a animais 

domésticos. Durante o meu estágio contactei diariamente com PUV destinados a animais 

domésticos, entre os quais se destacam os antiparasitários internos e externos. 

Pontualmente, também participei na dispensa de medicamentos veterinários, segundo a 

apresentação de receita médica veterinária. 

 

  3.3.2. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 Os produtos cosméticos e de higiene corporal constituem “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano (…)”, com uma finalidade de limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger e 

conservar o bom estado ou corrigir os odores corporais [18]. Apesar de não serem 

considerados medicamentos, são frequentemente indicados por dermatologistas. O crescente 

interesse destes produtos por parte da sociedade obriga ao farmacêutico a conhecer as 

diferentes marcas e gama de produtos disponíveis, para que este possa efetuar um 

aconselhamento adequado.  

 Na FS existem algumas marcas de produtos cosméticos (LaRoche-Posay®, Uriage®, 

Avène®, Vichy®) e de higiene corporal (Lactacyd®) que são diariamente procuradas pelos 
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utentes. O facto de haver muita procura destes produtos na FS foi uma mais valia para 

complementar o meu conhecimento nesta área, pouco explorada durante o MICF. 

 

  3.3.3. Suplementos alimentares 

 Os SA são produtos que devem ser utilizados como complemento a uma alimentação 

equilibrada e saudável e não como substitutos à mesma. No Tema II - A importância dos 

Suplementos Alimentares com Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3, este tema é 

explorado de forma mais profunda.  

 A FS apresenta uma ampla gama de SA dada a sua crescente procura pelos utentes 

da mesma, desde produtos para o reforço da memória e saúde mental, para o emagrecimento, 

para melhoria do desempenho sexual ou mesmo para períodos específicos da vida, como a 

gravidez. Durante o meu estágio desenvolvi particularmente o meu interesse nesta área e 

consegui colmatar algumas lacunas até então presentes.   

 

  3.3.4. Medicamentos à base de plantas e medicamentos homeopáticos 

 Um medicamento à base de plantas corresponde a “qualquer medicamento que tenha 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma 

ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas” [19]. A procura por terapêuticas 

alternativas tem contribuído muito para a compra de medicamentos à base de plantas, sempre 

com a falsa ideia que são desprovidos de efeitos adversos e contraindicações. Cabe ao 

farmacêutico, aquando da sua dispensa, de alertar para os potenciais riscos destes 

medicamentos e sensibilizar a população que o que é natural, nem sem é inócuo.  

 Por outro lado, um medicamento homeopático é “um medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode ter vários princípios” [19]. A 

homeopatia baseia-se no princípio do “semelhante cura semelhante”, ou seja, o tratamento 

ocorre a partir da diluição e dinamização de uma substância que produz, num indivíduo 

saudável, os mesmos sintomas que o indivíduo doente apresenta. Na FS existem alguns 

medicamentos à base de plantas e medicamentos homeopáticos, sendo que os primeiros são 

os mais procurados pelos utentes. 
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  3.3.5. Dispositivos médicos 

 Os DM englobam um vasto conjunto de produtos, cobertos por várias diretivas da 

Comunidade Europeia. São destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para fins 

comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença 

humana. No entanto, os DM devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se 

traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, distinguindo-se, por isso, 

dos medicamentos [20]. 

 A FS apresenta uma gama de DM entre os quais se destacam os materiais 

ortopédicos, os produtos de obstetrícia e artigos de puericultura e os materiais de penso e 

sutura, por serem os mais vendidos, juntamente com os testes de gravidez e os preservativos. 

  

 3.4 Medicamentos manipulados 

 Os MM são “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [21]. Embora os MM estejam em 

desuso, ainda são pontualmente prescritos por um médico em casos de situações particulares 

de tratamento personalizado. A sua preparação deve obedecer às boas práticas aprovadas 

pela lei em vigor [22] e deve fazer-se de modo a satisfazer as exigências da monografia 

genérica sobre a forma farmacêutica. O MM deve ser acondicionado em recipiente 

apropriado e o rótulo deve conter as informações da farmácia (nome e morada e nome do 

DT), a data de preparação, a fórmula do manipulado e as respetivas quantidades da(s) 

substância(s) ativa(s), o PVP e as indicações que se considerem necessárias, como “agitar 

antes de usar” ou “uso externo”.   

 Durante o meu estágio na FS tive a oportunidade de preparar várias vezes a vaselina 

salicilada a 10%, aplicando várias técnicas laboratoriais adquiridas durante o MICF. 

.  

4. Serviços e cuidados de saúde prestados na Farmácia do Sameiro 

 A profissão farmacêutica não se restringe apenas à dispensa de medicamentos. O 

farmacêutico apresenta uma responsabilidade acrescida na prevenção da doença e na 

promoção da saúde. Assim, a prestação de serviços e cuidados de saúde nas farmácias 

comunitárias tem adquirido grande importância e conquistado a confiança de muitos utentes.  

 A FS dispõe de serviços para avaliação de parâmetros biológicos e bioquímicos. 

Dentro destes, destacam-se a determinação da pressão arterial (gratuitamente), pedida 

diariamente por vários utentes, e a medição do peso, altura e índice de massa corporal. Como 
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testes bioquímicos rápidos destacam-se a determinação da glicemia, do colesterol total e dos 

triglicerídeos. Adicionalmente, a FS dispõe ainda de consultas de nutricionismo e possibilita 

a realização de testes de gravidez. 

 Durante o meu estágio foi-me solicitada várias vezes a determinação da pressão 

arterial e a realização de alguns testes bioquímicos. Após a obtenção dos resultados, tentei 

sempre aconselhar os utentes a uma alteração do estilo de vida (caso se aplicasse) e a 

medição regular de alguns parâmetros para um melhor controlo e seguimento dos 

tratamentos farmacológicos.  

 

5. VALORMED e campanha de reciclagem de radiografias 

 A VALORMED®, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. 

Resultou da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias em face 

da sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo [23]. 

 A FS assegura a receção assistida dos resíduos de embalagens e restos de 

medicamentos fora de uso para a VALORMED. É diária a receção deste tipo de resíduos e 

medicamentos, confirmando a grande adesão dos utentes da FS a esta iniciativa. Durante o 

meu estágio tive a possibilidade de fechar várias vezes o contentor VALORMED®, indicando 

o nome e número da farmácia e o peso do mesmo, deixando-o pronto a ser recolhido pelos 

distribuidores de medicamentos.  

 Para além dos aspetos referidos é também possível entregar na FS radiografias para 

reciclar. Desde 1996 que a Assistência Médica Internacional promove a reciclagem de 

radiografias, bastando à população deixar as suas radiografias com mais de 5 anos ou sem 

valor de diagnóstico em qualquer farmácia. A reciclagem das radiografias permite evitar a 

sua deposição em aterro, minimizando assim a contaminação do ambiente e obter prata, 

reduzindo a sua extração da natureza e as nefastas consequências que o processo de extração 

de metais preciosos tantas vezes têm, quer pela destruição de áreas naturais quer pela 

exploração das populações locais, muitas vezes nos países em desenvolvimento [24].  
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Parte II – Projetos desenvolvidos durante o estágio  

 

Tema 1 - Distúrbios de Ansiedade: Desordem de Ansiedade Generalizada 

 

1. Contextualização do tema e objetivos  

 Face à proximidade da FS a agrupamentos escolares, foi recorrente o pedido de ajuda 

de algumas mães relativamente à ansiedade sentida pelos filhos aquando da época de 

testes/exames, o que equivaleu ao início do meu período de estágio. Aliado a este aspeto, 

também alguns utentes pediam constantemente ajuda para o seu “estado de ansiedade”. 

Assim, o meu primeiro pensamento foi desenvolver o tema Distúrbios de Ansiedade. 

Contudo, devido à extensão deste tema, foi necessário restringir-me a um subtema 

específico. Após alguma pesquisa, percebi que a Desordem de Ansiedade Generalizada 

(DAG) poderia ser o tema mais adequado aos utentes da FS, decidindo, por fim, desenvolver 

este tema.  

 Perante o exposto, decidi criar um folheto informativo, que pode ser visualizado no 

Anexo I, com alguns aspetos-chave sobre a DAG e o seu tratamento. Com este projeto 

pretendi transmitir alguns conhecimentos científicos aos utentes da FS e a ideia de que 

podem recorrer ao seu farmacêutico para esclarecer alguma dúvida referente ao tema. 

 

2. Introdução 

A ansiedade ocasional faz parte da vida de um indivíduo nos dias que correm. 

Diariamente somos confrontados com tarefas, desafios, decisões e responsabilidades que nos 

deixam ansiosos e, como tal, é normal apresentarmos um determinado grau de ansiedade. 

Na verdade, a ansiedade não é necessariamente negativa, uma vez que desempenha a 

importante função de proteger o organismo contra o perigo. Quando uma determinada 

ameaça é percecionada são ativadas várias respostas fisiológicas - como o aumento do ritmo 

cardíaco, do ritmo respiratório, da tensão muscular e a criação de um estado de alerta - que 

permitem que o indivíduo esteja preparado para a ação. Contudo, pode acontecer que a 

pessoa experimente níveis de ansiedade que sejam desproporcionais face às ameaças reais 

que enfrenta no seu dia-a-dia. Quando a ansiedade ultrapassa uma simples preocupação ou 

medo temporários, em vez de preparar o indivíduo para uma determinada ação, acaba por 

prejudicá-lo. Nesta situação, estamos na presença de um distúrbio de ansiedade [25].  



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

22 

 

Os distúrbios de ansiedade (DA) são uma das classes de doenças mentais mais 

prevalentes em todo o mundo, sendo caracterizados por sentimentos de ansiedade e de medo 

excessivos [26]. A desordem de pânico, a desordem obsessivo-compulsiva, as fobias, a 

desordem de ansiedade social, a desordem de stress pós-traumático e a DAG fazem parte 

dos DA. A duração dos sintomas tipicamente experienciados pelas pessoas com DA tornam-

se crónicos e por isso são graves, comprometendo o bem-estar físico e psíquico da pessoa 

[27].  

 

3. Desordem de Ansiedade Generalizada 

 

3.1. Contextualização e sinais e sintomas 

A DAG trata-se de uma doença mental bastante comum, que é caracterizada por 

sentimentos de medo e preocupação excessivos e inapropriados, persistentes e não apenas 

restritos a circunstâncias particulares [28,29]. Para além do medo e da preocupação 

excessivos, a DAG é caracterizada por outra sintomatologia psicológica que inclui: a 

inquietação, a fadiga, a dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e 

dificuldade em dormir. Alguns sinais/sintomas físicos, resultantes da ativação do sistema 

nervoso autónomo, também são comuns, como é o caso da taquicardia e dos tremores [28].  

 

3.2. Epidemiologia 

A DAG apresenta uma duração estimada em 12 meses e afeta 1-4% da população. 

Está comprovado que os caucasianos são mais suscetíveis sendo que a idade habitual de 

início da doença é de aproximadamente os 31 anos. Apesar da DAG ser mais comum nos 

adultos, os jovens podem ser igualmente afetados por esta doença, nas crianças com uma 

prevalência estimada em 3% e nos adolescentes 10,8%, com idades de início entre os 10 e 

os 14 anos [30]. Relativamente à diferença entre géneros, as mulheres apresentam cerca de 

duas a três vezes maior probabilidades de vir a sofrer de DAG do que os homens [31].  

A DAG pode afetar de forma drástica a qualidade de vida das pessoas, contudo, este 

distúrbio é frequentemente subestimado, havendo muitos casos de DAG que não são 

reconhecidos ou tratados adequadamente [28,30]. Por outro lado, os indivíduos com DAG 

tratados apresentaram-se ao médico principalmente devido a sintomatologia física dolorosa. 

Atualmente, a DAG é um distúrbio que acarreta enormes custos económicos [30]. 
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3.3. Comorbilidades  

A DAG é uma doença bastante incapacitante apresentando-se muitas vezes associada 

a outras doenças do foro psicológico. Estima-se que em cerca de 90% das pessoas com DAG, 

a doença se apresente associada a uma comorbilidade [32].  

O desenvolvimento de depressão major está presente em 60% dos casos de DAG e 

está já descrito que esta associação aumenta a gravidade da doença, compromete a vida do 

doente, dificulta o tratamento e acarreta elevados custos económicos. A associação da DAG 

com outros DA também é bastante frequente, assim como a associação com o consumo de 

álcool e drogas de abuso [30, 33]. O risco de um doente com DAG vir a desenvolver 

hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e gástricas também é elevado [30] e alguns 

estudos epidemiológicos sugerem que a presença de dor leva muitas vezes ao 

desenvolvimento de DAG [34].  

 

3.4. Fatores de risco 

São considerados fatores de risco para o desenvolvimento da DAG [35,36]: 

- Ser do sexo feminino; 

- Antecedentes familiares e/ou pessoais de ansiedade; 

- Vivência de um evento na vida angustiante e/ou traumático (ex: desemprego, 

divórcio, violação); 

- Antecedentes de outras perturbações de ansiedade. 

 

3.5. Diagnóstico diferencial 

A ansiedade é um sintoma de fácil perceção e deteção, contudo, está associada a 

todos os DA pelo que o diagnóstico diferencial da DAG não é fácil. No Anexo II encontra-

se um algoritmo simples que ajuda no diagnóstico dos diferentes DA [37]. Para que se 

estabeleça o diagnóstico de DAG, pelo menos 4 sinais e sintomas devem estar presentes, dos 

quais pelo menos um é um sinal de excitação autónoma (taquicardia, tremores), durante um 

período de, pelo menos, 6 meses. Atualmente, vários instrumentos são utilizados para avaliar 

a gravidade dos sintomas de ansiedade e para ajudar no diagnóstico diferencial da DAG, 

nomeadamente: 

a) Hamilton Anxiety Rating Scale 

A Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) foi uma das primeiras escalas a ser 

desenvolvida e atualmente continua a ser amplamente utilizada tanto na área clínica como 

na área da investigação. Esta escala baseia-se nas respostas a um questionário composto de 
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14 itens, cada um definido por uma série de sintomas e pretende “medir” a ansiedade 

psíquica e também a ansiedade que resulta em sintomas físicos. No Anexo III é possível 

visualizar os diferentes itens que são avaliados com a HAM-A. A cada item é atribuída uma 

classificação numérica de zero (não presente) a 4 (muito severo), sendo que o score total 

pode variar entre 0-56. Na Tabela 3 pode ser consultado o grau de gravidade da 

sintomatologia consoante o score obtido [38, 39]. Apesar da sua ampla utilização na área 

clínica e nos ensaios clínicos, a HAM-A foi criticada quanto à sua eficácia, devido à sua 

aparente imprecisão na discriminação entre estados ansiosos e depressivos e ansiedade 

somática versus efeitos colaterais somáticos. Contudo, o grau de fiabilidade desta escala é 

aceitável, continuando a ser amplamente utilizada [38,39]. 

 

 

 

Score Grau de severidade 

< 17 Leve 

18-24 Leve a moderado 

25-30 Moderado a severo 

> 31 Severo 

  

b) Hospital Anxiety and Depression Scale  

 A Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) consiste num inquérito que avalia 

a ansiedade e a depressão. As suas vantagens residem na simplicidade, rapidez de aplicação 

e facilidade de uso. É constituído por 7 questões para a ansiedade e 7 questões para a 

depressão, intercaladas entre si, e tem um tempo previsto de preenchimento de 2-5 minutos. 

À semelhança com o que acontece com a HAM-A, no final é feita uma contagem dos pontos 

atribuídos a cada questão e consoante o score obtido é atribuído um grau de gravidade à 

ansiedade e à depressão. A HADS é uma escala útil para o diagnóstico inicial de ansiedade 

e depressão e para seguir a resolução dos sintomas psicológicos durante a terapia [40,41].   

 

c) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

 O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) – Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais – publicado pela American Psychiatric 

Association é usado por vários clínicos e investigadores para diagnosticar e classificar 

Tabela 3: Grau de severidade da sintomatologia ansiosa consoante 

o score obtido após resposta aos diferentes itens do HAM-A. Tabela 

construída com base em [38]. 
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distúrbios mentais, entre os quais a DAG. Os critérios são concisos e explícitos, tendo o 

objetivo de facilitar uma avaliação objetiva da apresentação dos sintomas numa variedade 

de contextos clínicos: hospital, ambulatório, prática privada e cuidados primários [42]. 

 

3.6. Tratamento 

Atualmente, existem duas grandes vertentes de tratamento para a DAG: a 

farmacoterapia e a psicoterapia. A escolha do tratamento farmacológico ou psicológico 

depende de fatores como a preferência e motivação do paciente, a capacidade deste se 

envolver no tratamento, a gravidade da doença, as habilidades e a experiência dos clínicos, 

a disponibilidade para tratamento psicológico, a resposta prévia do paciente ao tratamento e 

a presença simultânea de outros transtornos médicos ou psiquiátricos [30]. 

 

3.6.1. Farmacoterapia 

Uma ampla gama de fármacos pode ser utilizada para o tratamento farmacológico da 

DAG, sendo que os critérios que levam à escolha do melhor tratamento farmacológico estão 

relacionados com a perceção da natureza dos riscos e dos efeitos adversos dos fármacos 

usados, a presença de sintomas depressivos coexistentes com a DAG e a necessidade de um 

início de ação rápido [43]. 

 

  a) Fármacos de primeira linha  

- Fármacos antidepressivos: como os Inibidores Seletivos da Recaptação da 

Serotonina (ISRS) escitalopram, paroxetina, sertralina, e os Inibidores da Recaptação da 

Serotonina e da Noradrenalina (IRSN) duloxetina e venlafaxina. Alguns estudos sugerem 

que os ISRS e os IRSN parecem ter eficácia semelhante no tratamento da DAG e ambos são 

utilizados como agentes de primeira linha devido ao facto de terem eficácia comprovada e 

tolerabilidade razoável [28-30]. Ensaios clínicos (EC) sugerem que o antidepressivo 

agomelatina parece ser mais eficaz que o placebo e tão eficaz quanto o ISRS escitalopram 

[30]. 

- Anticonvulsivantes: como a pregabalina. Este fármaco mostrou ser mais eficaz 

que o placebo nos EC e tão eficaz quanto as benzodiazepinas [30].  

 

  b) Fármacos de segunda linha  

  - Benzodiazepinas: como o alprazolam, o diazepam, o bromazepam e lorazepam. 

Apesar da eficácia comprovada para o tratamento da DAG, estes fármacos apresentam como 
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efeitos adversos distúrbios de memória e da função psicomotora e sedação. Para além disso, 

apresentam outros problemas que incluem o facto de desenvolverem tolerância, dependência 

e sintomas de abstinência dolorosos (sendo necessário fazer uma descontinuação gradual do 

tratamento). O seu uso é restrito a um tratamento de curta duração (até 4 semanas) ou 

reservado para pacientes que não responderam a pelo menos a 2 dos fármacos de primeira 

linha e que permanecem com sintomas de ansiedade graves [28, 29].  

- Antidepressivos tricíclicos e outros antidepressivos: como a imipramina e o 

bupropion. A imipramina é utilizada apenas como agente de segunda linha devido aos seus 

efeitos adversos e da sua potencial toxicidade em overdose. Relativamente ao bupropion, 

apesar da escassa informação sobre este fármaco, existem EC que comprovam que é tão 

eficaz quanto o escitalopram no tratamento da DAG, suportando o seu uso como fármaco de 

segunda linha [30]. 

 - Antipsicóticos atípicos: como a quetiapina. Duas meta-análises concluíram que a 

quetiapina apresenta uma eficácia superior ao placebo e equivalente aos antidepressivos no 

tratamento da DAG. Contudo, a sua utilização está associada a ganho de peso e sedação e a 

maiores taxas de abandono do tratamento devido aos efeitos adversos, comparativamente 

com o placebo ou os antidepressivos. Devido à fraca tolerabilidade e às preocupações de 

segurança a longo-prazo com os antipsicóticos atípicos, este fármaco é utilizado como agente 

de segunda linha em pacientes que não podem fazer o tratamento com antidepressivos ou 

benzodiazepinas [30].  

- Outros fármacos: incluem a buspirona (ansiolítico) e a hidroxizina (anti-

histamínico). O seu uso como fármacos de segunda linha prende-se com o facto de 

apresentarem eficácia limitada e devido à falta de experiência clínica no tratamento da DAG 

[30].  

Relativamente ao início da ação destes fármacos, sabe-se que os antidepressivos 

demoram até 4 semanas para demonstrarem eficácia clínica, mas pode haver uma melhoria 

clinicamente significativa ao fim de 2 semanas. As benzodiazepinas têm um início de ação 

rápido, podendo ser eficazes em 15 a 60 minutos [43]. São principalmente recomendadas no 

tratamento das crises da DAG ou como tratamento inicial combinado com um 

antidepressivo, devido ao início de ação tardio destes últimos e à capacidade das 

benzodiazepinas para atenuar alguns dos efeitos colaterais iniciais dos ISRS e dos IRSN 

[35]. A dose de benzodiazepina deve diminuir após 2-3 semanas de tratamento, tempo 

necessário para que o antidepressivo apresente efeitos. Este é o método de tratamento mais 

comum na prática clínica e o mais recomendado, embora não tenha sido testado em EC [43]. 
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c) Fármacos desaconselhados 

No tratamento da DAG, não está recomendado o uso de bloqueadores β, como o 

propranolol por falta de EC que provem a sua eficácia [44]. 

 

3.6.1.1. Previsão de resposta ao tratamento  

É difícil prever se os pacientes apresentarão uma boa resposta ao tratamento. Uma 

maior gravidade, mas menor duração dos sintomas e a presença de transtornos depressivos 

podem prever uma maior probabilidade de boa resposta aos fármacos antidepressivos. Uma 

menor gravidade dos sintomas, uma história de tratamento com benzodiazepinas e a presença 

de transtornos de personalidade parecem estar associados a uma menor probabilidade de 

obter uma boa resposta. No entanto, alguns dados mostram que um início de eficácia 

(definido como uma redução no score da HAM-A em 20% ou mais) após 2 semanas de 

tratamento é fortemente preditivo de boa resposta para os fármacos escitalopram, 

venlafaxina, duloxetina, pregabalina e alprazolam [28]. 

 

3.6.1.2. Tratamento a longo prazo e prevenção da recaída 

A DAG é uma doença crónica e, como tal, o tratamento a longo prazo deve ser 

planeado corretamente [43]. Se algum medicamento específico estiver a ser eficaz no 

tratamento da DAG, a duração ideal do tratamento é geralmente de um ano, apresentando 

uma menor taxa de recaídas os pacientes que continuam a farmacoterapia. Um tratamento 

mais longo aumenta a probabilidade de remissão da doença. Esse facto é apoiado por alguns 

estudos que demonstram que o recurso a comprimidos de venlafaxina de libertação 

prolongada levou a melhores taxas de resposta ao tratamento e remissão da DAG quando o 

tratamento inicial de 8 semanas foi prolongado para 6 meses [35]. 

 

3.6.2. Abordagem não farmacológica  

3.6.2.1. Psicoterapia  
A psicoterapia desempenha um papel importante na gestão da ansiedade. 

Independentemente de se realizar um tratamento psicológico formal, os doentes devem ser 

encorajados a enfrentar os seus medos.  

Nas últimas décadas foram desenvolvidos vários tipos de tratamentos psicológicos 

para o tratamento dos diferentes DA sendo a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) a 

mais bem estudada e a mais utilizada pelos clínicos para o tratamento da DAG [35,45].  
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a) Terapia Cognitivo-Comportamental  

A TCC é baseada em evidências que mostram que as pessoas com DAG se envolvem 

na sobrestimação e valorização excessiva de eventos negativos, apresentam uma confiança 

limitada na resolução de problemas, procuram evidências adicionais antes de tomarem 

decisões, têm uma baixa tolerância à incerteza, um estilo iterativo na resolução de 

problemas, preocupam-se com o medo e apresentam muitas estratégias comportamentais e 

cognitivas que podem ser contraproducentes e ajudam a manter o ciclo de perpetuação da 

preocupação [46].  

O foco central da TCC na DAG é ensinar aos doentes um conjunto de estratégias que 

permitem obter uma melhoria cognitiva e comportamental para gerirem eficazmente a sua 

ansiedade. A TCC aborda as várias características cognitivas, comportamentais e 

fisiológicas da DAG através de uma série de estratégias: as sobrestimações dos eventos 

negativos são abordadas através de estratégias cognitivas que incentivam o pensamento 

baseado em evidências. Os défices na resolução de problemas são enfrentados igualmente 

através de incentivos que levem o doente a encarar os problemas, ao desenvolvimento de 

estratégias comportamentais que permitam uma melhoria na tomada de decisões e na gestão 

do tempo. As estratégias comportamentais visam reduzir a verificação excessiva, a 

procrastinação e outros comportamentos que levam à preocupação e muitas vezes incluem a 

exposição repetida a situações que provocam ansiedade. Está descrito que através da 

exposição repetida a imagens catastróficas, a resposta emocional e a excitação autonómica 

diminuem. Para além disso, na TCC são usadas técnicas de relaxamento muscular 

progressivo que ajudam a reduzir a tensão muscular. Alguns exercícios de respiração (como 

a respiração diafragmática) são igualmente incluídos neste treino de relaxamento. O passo 

final da TCC é a prevenção da recaída, em que os doentes são informados que recorrências 

de preocupação e ansiedade provavelmente ocorrerão no futuro. Estes doentes são então 

encorajados a ver tais recorrências como lapsos em vez de falhas e a voltar a aplicar as 

estratégias previamente referidas sempre que surjam situações que provocam tais 

sentimentos de preocupação e ansiedade [45-47]. A TCC é uma técnica efetuada por um 

psicoterapeuta especialmente treinado e pode durar entre 6-12 sessões com a duração de 

aproximadamente 1h [45].  
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b) Outras técnicas de psicoterapia  

Aqui incluem-se outras técnicas usadas para o tratamento da DAG cujos 

estudos são limitados, como é o caso da terapia psicodinâmica, a terapia de regulação 

emocional e a terapia cognitiva baseada na atenção [46].   

 

3.6.2.2. Outro tipo de abordagem não farmacológica 

Independentemente de o doente com DAG ser remetido, ou não, para um tratamento 

psicológico específico, como a TCC, é importante destacar que deve adquirir hábitos que lhe 

permitam fazer uma boa gestão da ansiedade. É importante advertir o doente que deve 

diminuir ou mesmo cessar o consumo de cafeína ou de outros estimulantes do sistema 

nervoso central, deve minimizar o consumo de álcool (tendo em conta que o álcool pode 

agravar o estado de ansiedade, levando a um sono fragmentado e não-restaurador) [48], não 

consumir outros sedativos ou hipnóticos e deve fazer exercício aeróbico regular com uma 

duração de pelo menos 30 minutos diários [35].  

Para além destas abordagens não farmacológicas e embora não sejam um tratamento 

especifico para a DAG, a educação sobre a higiene do sono pode ser útil devido à elevada 

frequência de distúrbios de sono que os pacientes apresentam neste tipo de DA. O conselho 

inclui ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias, eliminar o álcool após as 18h e 

sair da cama se houverem dificuldades em adormecer, para evitar associações negativas com 

o ambiente da cama [35]. Finalmente, os livros ou manuais de autoajuda podem ser 

igualmente úteis no controlo da ansiedade, preocupação e medo associados à DAG [35]. 

 

3.6.3. Tratamento combinado: farmacoterapia e psicoterapia 

Atualmente, poucos dados estão disponíveis sobre a eficácia da combinação da 

farmacoterapia com a psicoterapia. Uma meta-análise concluiu que a combinação da 

farmacoterapia com a TCC foi mais eficaz do que a TCC sozinha, contudo não há evidências 

suficientes para apoiar esta combinação [30].  

 

3.6.4. Abordagens alternativas  

Várias preparações à base de plantas demonstraram eficácia comparável ao 

lorazepam para o tratamento da DAG, incluindo o extrato de Galphimia glauca. Algumas 

meta-análises demonstram que a passiflora é tão eficaz quanto as benzodiazepinas e num 

estudo com o extrato de valeriana não foram encontradas diferenças significativas entre o 

placebo, o extrato ou o diazepam. Infelizmente, uma vez que estas preparações são mal 
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padronizadas e apresentam variações substanciais na proporção das substâncias ativas entre 

os diferentes extratos, não podem ser amplamente recomendadas [30].  

 

3.7. Risco de suicídio 

Está descrito que a DAG aumenta o risco de suicídio. Uma possível ligação entre a 

DAG e o risco de suicídio reside no facto de se querer anular alguma emoção indesejada, 

seja ela tristeza, medo, raiva ou a própria ansiedade [49,50].  

Embora a presença isolada da DAG seja suficiente para aumentar o risco de suicídio, 

verifica-se que esse risco é superior sempre que a doença se apresenta associada a outros 

distúrbios psiquiátricos, nomeadamente, com a depressão major [49,50].  

 

3.8. O papel do farmacêutico 

 O farmacêutico, enquanto intermediário entre o médico e o doente, tem o dever de 

dispensar os medicamentos prescritos para o tratamento da DAG, advertir o doente para 

possíveis interações medicamentosas e efeitos adversos dos fármacos, disponibilizar 

informações acerca da duração do tratamento, sublinhando que o tratamento com 

antidepressivos não apresenta efeitos imediatos e que, por vezes, podem haver efeitos 

adversos antes mesmo de aparecerem os efeitos clínicos desejados, explicar os possíveis 

sintomas associados à descontinuação abrupta da toma dos fármacos, referir a importância 

do não abuso das benzodiazepinas e assegurar uma boa adesão à terapêutica [44]. Tendo em 

conta que a DAG é uma doença crónica, o grau de ansiedade deve ser monitorizado 

regularmente por profissionais de saúde durante todo o período de tratamento a fim de 

garantir um benefício continuado do tratamento e verificar a qualidade de vida dos pacientes. 

 

4. Avaliação da ação 

 Após o desenvolvimento deste tema consegui adquirir conhecimentos até então 

desconhecidos e apercebi-me de uma realidade nunca antes percebida: existem mais casos 

de DAG nas proximidades da FS do que os que alguma vez poderia pensar. O folheto 

informativo foi distribuído às pessoas com DAG (cujo diagnóstico já estava devidamente 

efetuado) e aos potenciais doentes e curiosos sobre a doença. O feedback do folheto 

informativo foi muito positivo, tendo havido pessoas que se demonstraram verdadeiramente 

gratas por terem alguma informação científica válida em suporte de papel sobre a sua doença. 

Foram aparecendo algumas dúvidas relativamente à farmacoterapia, que puderam ser 

esclarecidas com recurso à informação recolhida (por via verbal) e à contida no folheto 
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informativo. Apercebi-me que alguns utentes desconheciam as medidas não farmacológicas 

e mostraram-se interessados no assunto quando os informei sobre o mesmo. De forma geral, 

estou grata por ter ajudado vários utentes da FS e espero que no futuro não hesitem em 

procurar o seu farmacêutico para o esclarecimento de qualquer dúvida que possa existir sobre 

a DAG. 

 

Tema 2 - A importância dos Suplementos Alimentares com Ácidos Gordos 

Polinsaturados Ómega-3  

 

1. Contextualização do tema e objetivos 

 Tendo em conta a localização geográfica da FS e sendo esta frequentada diariamente 

por população de diferentes faixas etária, era frequente o pedido aconselhamento 

farmacêutico na área dos SA. Desde o senhor que dizia que “precisava de alguma coisa para 

a cabeça”, à grávida que procurava “o SA mais completo para que o meu filho nasça 

saudável”, foram várias as situações em que o conhecimento do farmacêutico na ampla gama 

de SA era posto à prova, sendo importante que este se mantivesse atualizado e consciente 

dos produtos disponíveis para venda para efetuar o aconselhamento mais adequado.  

 O presente tema surgiu em conversa com o DT da FS e apesar de se tratar de um 

tema bastante abrangente e interessante de explorar, foi necessário pensar de que forma 

poderia abordá-lo tendo em conta a restrição de tempo disponível para o fazer.  

Com recurso ao Sifarma 2000®, consultei os históricos de vendas, num período de 

12 meses (de julho de 2016 a julho de 2017), de todos os SA vendidos na FS (dados não 

apresentados) e consideraram-se todos os SA comercializados sob a forma de comprimidos, 

cápsulas, granulados e ampolas.  

 Após uma análise cuidada de todas as vendas, cheguei à conclusão que os SA sob a 

forma de cápsulas e com Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 (AGP-ω3) na sua 

composição estavam entre os mais vendidos, sendo que este foi o fator decisivo para a 

escolha do tema específico a abordar nesta imensa área.  

 Este tema teve como objetivos perceber qual a importância dos AGP-ω3 no 

organismo humano e qual a influência específica destes compostos na demência, na grávida, 

nos distúrbios psiquiátricos e nas doenças cardiovasculares. Para conseguir passar esta 

informação aos utentes da FS, criei um folheto plano, que pode ser consultado no Anexo IV, 

como auxiliar da explicação acerca da importância destes compostos quando solicitados.  
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2. Introdução 

 Em circunstâncias normais, um regime alimentar adequado e variado fornece ao ser 

humano todos os nutrientes (vitaminas e sais minerais) necessários para o seu bom 

desenvolvimento e para a manutenção de um bom estado de saúde. Contudo, existem alguns 

fatores, como o estilo de vida, as condições socioeconómicas, o stress, a falta de tempo e a 

presença de comorbilidades, que podem afetar os níveis de nutrientes no organismo, não 

sendo estes devidamente alcançados [51]. Embora as carências nutricionais sejam mais 

frequentes nos países em vias de desenvolvimento devido à desnutrição, também podem 

manifestar-se nos países desenvolvidos, neste caso mais associadas a condições patológicas 

e, principalmente, ao alcoolismo, ao envelhecimento e também à má nutrição [52]. Por forma 

a colmatar algumas falhas, os consumidores podem optar por complementar a sua dieta 

através do consumo de SA. 

 Em Portugal, o interesse e o consumo de SA tem vindo a aumentar. A ampla 

diversidade de canais de venda, associada a campanhas promocionais persuasivas por parte 

das empresas comercializadoras tem permitido um contínuo aumento da visibilidade e 

interesse dos consumidores para este tipo de produtos. 

Com o objetivo de caracterizar o consumo de SA em Portugal, foi realizado, por 

indicação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, em 2006, um inquérito sobre 

o consumo destes produtos [53]. Este estudo adquiriu uma enorme importância uma vez que 

concluiu que 99% dos inquiridos confirmou ter conhecimento sobre a existência de SA e 

81% dos entrevistados afirmaram consumir, ou já ter consumido SA, tendo 72% da 

população consumido este tipo de produtos no último ano (sem ser pela primeira vez). Este 

estudo revelou ainda que são os profissionais de saúde as principais fontes de informação e 

que os inquiridos, em geral, preferem adquirir os SA nas farmácias [53].  

Estes dados enfatizam assim a importância destes produtos na vida profissional do 

farmacêutico e da necessidade de este ter de se apresentar bem informado sobre os SA 

disponíveis para venda e sobre os seus riscos e benefícios de forma a efetuar um 

aconselhamento adequado. 

 

3. Os Suplementos Alimentares 

 

3.1. Definição e enquadramento legal 

 Os SA estão regulamentados e de acordo com a legislação em vigor são definidos 

como “géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime 
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alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias 

nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, 

comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e 

outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e 

outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades 

medidas de quantidade reduzida” [54].  

 É importante ressalvar que em situação alguma os SA poderão ser classificados como 

medicamentos. De acordo com a legislação atual, apenas as vitaminas e os sais minerais 

referidos nos Anexos I e II do Regulamento (CE) n.º 1170/2009, de 30 de novembro, podem 

ser utilizados no fabrico de SA. Os referidos anexos podem ser consultados nos Anexos V e 

VI, respetivamente. Tendo em conta que a ingestão excessiva de vitaminas e minerais pode 

provocar efeitos adversos, torna-se necessária a fixação de limites superiores de segurança 

para essas substâncias, de forma a garantir que a utilização normal dos SA seja segura para 

os consumidores, de acordo com as instruções de uso fornecidas pelo fabricante.  

As quantidades máximas e mínimas de vitaminas e minerais presentes nos SA são 

fixadas em função da toma diária recomendada pelo fabricante. Relativamente às 

quantidades máximas, estas devem ter em conta: os limites superiores de segurança 

estabelecidos pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar para as vitaminas e 

minerais após uma avaliação científica dos riscos, realizada a partir de dados científicos, 

tendo em conta, quando for caso disso, os diversos graus de sensibilidade dos diferentes 

grupos de consumidores; a quantidade de vitaminas e minerais ingeridos através de outras 

fontes alimentares; as doses de referência de vitaminas e minerais para a população [54]. 

 Para além das vitaminas e minerais, outras substâncias são usadas nos SA, sendo que 

se estima que o seu número, no mercado comunitário, seja avaliado acima de 400. A fim de 

clarificar e simplificar, as substâncias de maior uso têm sido agrupadas em seis categorias 

principais que refletem a situação corrente do mercado e que estão regulamentadas em 

alguns Estados-Membros da Comunidade Europeia, nomeadamente: a) aminoácidos (L-

arginina, outros aminoácidos essenciais, aminoácidos não essenciais); b) enzimas (lactase, 

papaína); c) prebióticos e probióticos (inulina, Lactobacillus acidopohilus, espécies de 

leveduras); d) ácidos gordos essenciais (ácido gamma-linoleico, óleos de peixe, óleo de 

boragem Borago officinalis, óleo de linhaça Linum usitatissimum); e) extratos botânicos 

(Aloé vera, Ginkgo biloba, Panax ginseng, Allium sativum, extracto de Camellia sinensis, 

extracto de Paullinia cupana); f) outras substâncias (licopeno, luteína, coenzima Q10, 

taurina, carnitina, inositol, glucosamina, quitosano, espirulina, isoflavona de soja) [55]. 
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 Relativamente à rotulagem dos SA, esta deve incluir obrigatoriamente a menção 

“suplemento alimentar” e deve conter a designação das categorias das substâncias que 

caracterizam o produto ou uma referência específica à sua natureza, a toma diária 

recomendada, uma advertência de que não se deve ser excedida a referida toma diária, a 

indicação que os SA não devem ser substitutos de um regime alimentar variado e que devem 

ser guardados fora do alcance das crianças. Em caso algum a rotulagem pode alegar qualquer 

propriedade profilática, de tratamento ou curativa, nem fazer referência a essas atividades e 

não é permitido declarar expressa ou implicitamente que uma alimentação equilibrada e 

variada não constitui fonte suficiente de nutrientes [54]. 

 No que respeita à publicidade e divulgação dos SA, as alegações nutricionais e de 

saúde estão sujeitas a regras [54]. Em Portugal, a Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária é a autoridade competente responsável pelo controlo dos SA.   

 

4. Os Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3  

Os ácidos gordos (AG) são ácidos carboxílicos constituídos por uma cadeia 

hidrocarbonada com um grupo carboxilo terminal. São classificados em AG saturados (sem 

ligações duplas na cadeia hidrocarbonada), AG monoinsaturados e AGP, dependendo da 

quantidade de ligações duplas carbono-carbono que possuem [56]. Os AGP são AG que 

contêm duas ou mais ligações duplas. Podem ser classificados como AGP-ω3 AGP-ω6 com 

base na localização da última ligação dupla em relação à extremidade oposta ao grupo 

carboxilo. Desde os anos 90 que os AGP-ω3 têm conquistado grande interesse para os 

processos fisiológicos [56,57], pelo que lhes será dada maior importância no 

desenvolvimento deste tema.  

Atualmente, sabe-se que os AGP-ω3 mais importantes sob o ponto de vista 

nutricional e dos benefícios são o ácido eicosapentaenoico (EPA), o ácido docosahexaenoico 

(DHA) e o ácido α-linoleico (ALA) [58].  

Devido à falta de enzimas necessárias à síntese de AGP-ω3 no organismo humano, 

estes compostos não podem ser sintetizados, por essa razão são classificados como AG 

essenciais [56,59]. Está estabelecido que, apesar do organismo humano não sintetizar ALA, 

é capaz de o converter parcialmente em EPA e DHA, precursores de prostaglandinas, 

tromboxanos e leucotrienos [59]. No Anexo VII pode ser consultada a via de conversão do 

ALA a EPA e deste a DHA. A dieta apresenta-se como sendo a única fonte de AGP-ω3, 

sendo os principais alimentos ricos nestes AG os peixes gordos como o salmão, a truta, a 



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

35 

 

sardinha e o atum. Adicionalmente, os AGP-ω3 podem ser obtidos a partir de SA que contém 

óleos ricos nestes compostos [60].  

Atualmente, os valores de referência e as recomendações dietéticas de AGP-ω3, para 

a prevenção e tratamento de doenças crónicas não estão bem estabelecidas. Os especialistas 

afirmam que as quantidades recomendadas de AGP-ω3 podem ser consumidas como parte 

de uma dieta equilibrada em que existe o consumo regular de peixe. Contudo, o recurso a 

SA à base de AGP-ω3 parece ser prática comum entre as populações que não incluem o 

peixe frequentemente na sua alimentação (devido ao elevado preço do mesmo, por exemplo) 

sendo os SA destes compostos utilizados para garantir uma ingestão diária recomendada, 

que de acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar é de 250 mg /dia 

(EPA+DHA) [61].  

Os AGP são de extrema importância para vários órgãos e respetivas funções. São 

parte integrante das membranas neuronais e estão envolvidos no desenvolvimento e função 

do cérebro e da visão. Para além disto, encontram-se envolvidos nos processos inflamatórios 

(o EPA e o DHA inibem a produção das citoquinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1 e IL-6 

por vários tipos de células), imunológicos (o EPA e o DHA diminuem a proliferação de 

células-T) [62,63] e na regulação hormonal [62].  

 

a) Relação entre os Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 e a Demência  

 O número de pessoas que vivem com demência tem vindo a aumentar devido ao 

envelhecimento da população, sendo que o facto de ter idade avançada é fator de risco major 

para este tipo de patologia [64]. A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o 

mundo existam 47 milhões de pessoas afetadas com demência, número que pode atingir os 

75 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050 para os 132 milhões, o que se traduzirá em 

custos elevados e encargos consideráveis para a sociedade [65]. Em Portugal, não existindo 

até à data um estudo epidemiológico que retrate a real situação do problema, apenas se pode 

ter como referência os dados da Alzheimer Europa que apontam para cerca de 182 mil 

pessoas com demência [66]. 

 O termo demência refere-se a um grupo de doenças que provocam um declínio 

progressivo e crónico de funções cerebrais relevantes como: perda de memória, da 

capacidade intelectual, do raciocínio, da orientação e da perceção que são características 

deste tipo de doenças e são suficientemente graves para afetar a capacidade de realizar as 

atividades diárias de um indivíduo [67]. O declínio cognitivo é muitas vezes acompanhado 

por deterioração no controlo emocional, do comportamento social ou da motivação [62]. 



Daniela Coelho                                     Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia do Sameiro 

 

36 

 

As formas mais comuns de demência são a Doença de Alzheimer (50% a 70% dos 

casos), a Demência Vascular, a Demência de Corpos de Lewy, a Doença de Parkinson, a 

Doença de Huntington, a Demência provocada pelo Álcool (Síndrome de Korsakoff), a 

Doença de Creutzfeldt-Jacob e a Demência Frontotemporal [65, 67]. 

O tratamento farmacológico para alguns tipos de demência é limitado e, como tal, 

existe um interesse crescente em opções não farmacológicas que retardem o declínio 

cognitivo. Estas opções incluem as alterações no estilo de vida e a redução dos fatores de 

risco modificáveis. Atualmente, o exercício físico regular, a higiene do sono, o treino mental 

e uma dieta saudável são recomendados para manter uma boa condição física e cognitiva. 

Alguns estudos indicam que a má nutrição, que se encontra fortemente associada ao declínio 

cognitivo, é um problema comum nas pessoas com demência. Assim, é plausível que as 

intervenções nutricionais se apresentem como abordagens razoáveis para retardar a 

progressão da doença [62]. 

 Os AGP-ω3 estão envolvidos na estrutura e função das frações fosfolipídicas das 

membranas celulares no cérebro e desempenham um papel importante no processo 

cognitivo. Várias hipóteses foram apresentadas para explicar como é que a ingestão de AGP-

ω3, através da dieta ou de SA, pode influenciar o desempenho cognitivo das pessoas com 

demência. Primeiro, a manutenção de níveis adequados destes compostos pode suportar o 

desenvolvimento e integridade dos neurónios do cérebro e aumentar a plasticidade sináptica. 

Vários estudos mostram que existe um risco elevado de desnutrição em pessoas com 

demência, o que indica que as pessoas nesta situação podem beneficiar da administração 

adicional de AGP-ω3. Em segundo lugar, os AGP-ω3 têm efeitos antioxidantes e anti-

inflamatórios. Estas características podem contribuir para a proteção dos neurónios e 

prevenir a morte celular, especialmente no envelhecimento cerebral. Em terceiro lugar, 

dados apontam que a composição de AG da dieta é um determinante importante do colesterol 

no sangue o que, por sua vez, parece desempenhar um papel importante na patologia da 

Doença de Alzheimer. Por exemplo, a apolipoproteína-E (ApoE) está envolvida no 

transporte do colesterol e o alelo ApoE-ǫ4 é um fator de risco importante para a doença. 

Além disso, há evidências crescentes de que o colesterol total está fortemente associado à 

deposição de péptidos β-amiloides no cérebro humano. Finalmente, também se sugeriu que 

os AGP-ω3 podem estar diretamente relacionados com a diminuição da patologia específica 

da doença de Alzheimer. Assim, tendo em conta o enorme impacto da demência na qualidade 

de vida das pessoas e as limitações farmacológicas, é facilmente percetível a importância da 

intervenção dietética com AGP-ω3 em pessoas com este tipo de patologia [62] ou numa 
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perspetiva de prevenção do aparecimento da mesma, quer através da alimentação rica em 

AGP-ω3, quer na suplementação com AGP-ω3. 

 

Na FS, os SA com AGP-ω3 são muito procurados pela população mais idosa com a 

finalidade de manterem a sua saúde global e retardar o aparecimento dos sintomas associados 

à demência. Os SA Primus® (ANGELINI) e Acutil® (ANGELINI) encontram-se entre os 

mais vendidos, sendo que o aspeto atual das embalagens e as suas composições podem ser 

consultados nos Anexos VIII e IX, respetivamente. Note-se as discrepâncias nas 

quantidades do EPA e DHA entre os dois SA, sobretudo o EPA (Primus®: 375 mg e Acutil®: 

40 mg - quantidade ≈ 9x inferior ao Primus®). 

 

b) Relação entre os Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 e a Gravidez 

 A gravidez desencadeia alterações anatómicas e fisiológicas na mulher que são 

importantes para lidar com o aumento das necessidades metabólicas da mãe e para atender 

às necessidades de desenvolvimento do feto, permitindo que a mãe e o feto sobrevivam às 

demandas do parto. Durante a gravidez há um aumento da necessidade de vitaminas, 

minerais e oligoelementos. É um período da vida em que a mulher deve prestar especial 

atenção à dieta, porque os alimentos ingeridos pela mãe são a principal fonte de nutrientes 

para o bebé [68, 69]. É muito comum uma grávida fazer suplementação de ferro, de ácido 

fólico, de iodo, para assegurar níveis ótimos destes elementos tanto para si, como para o 

correto desenvolvimento do feto. De igual forma, a suplementação com AGP-ω3 também 

começou a ser prática comum entre as mulheres que tencionam engravidar e nas grávidas.  

 O período pré-natal é um momento de maior risco de deficiência em AGP-ω3, uma 

vez que as reservas destes compostos nos tecidos maternos tendem a diminuir devido ao seu 

uso para o desenvolvimento do feto [70]. Nesta fase são necessárias grandes quantidades de 

AG para suportar o rápido crescimento e atividade celular, pelo que os AGP-ω3 adquirem 

maior importância [71]. Assim, os SA à base de AGP- ω3 são muitas vezes recomendados 

às mulheres que planeiam engravidar ou estão grávidas para que níveis ótimos sejam 

atingidos. Resumidamente, a suplementação com AGP-ω3 na gravidez adquire grande 

importância porque:  

 - O DHA é particularmente crucial para o desenvolvimento neuronal do feto e da 

criança [62]; 

 - Melhora a acuidade visual do feto e da criança [56]; 
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 - As atividades antioxidantes e anti-inflamatórias dos AGP- ω3 são de extrema 

importância nos distúrbios relacionados com a placenta, como a restrição do crescimento 

intrauterino, pré-eclampsia, Diabetes Mellitus gestacional e muitos casos de aborto 

espontâneo. Apesar de se tratarem de diferentes patologias, todas elas estão associadas à 

inflamação placentária e ao stress oxidativo [72,73]; 

 - Previne o nascimento prematuro [72]; 

 - Permite o aumento do peso do feto [72]; 

 - Reduz o risco de paralisia cerebral e de depressão pós-parto [56, 72]. 

 Curiosamente, o elevado peso ao nascimento e o longo período de gestação foram 

observações feitas em populações com um elevado consumo de peixe e estes dados 

desencadearam os estudos nesta área. As dosagens de DHA e EPA variam em termos da 

quantidade necessária para atingir qualquer potencial benefício para a mãe e para a criança. 

Os SA que contêm AGP-ω3 são vantajosos face ao consumo direto de peixe por não 

apresentarem um risco acrescido de estarem contaminados com metilmercúrio ou bifenilos 

policromados, que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento do feto [72]. 

 

Na FS, o SA mais vendido para este período específico da vida de uma mulher é o 

Natalben Supra®, cujo aspeto da embalagem atual e a composição podem ser consultados no 

Anexo X.  

 

c) Outros efeitos dos Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 

Alguns estudos observacionais sugerem algum efeito benéfico dos AGP-ω3 na 

depressão e na depressão pós-parto. Ainda não está totalmente clarificado de que forma 

intervêm na depressão, mas estes compostos são conhecidos por modular a transmissão 

dopaminérgica e serotoninérgica, a transdução do sinal, o metabolismo da glucose, o ciclo 

celular e a produção de eicosanoides. Alguns estudos mostraram que as concentrações de 

AGP-ω3 eram inferiores no tecido adiposo e plasma de pacientes deprimidos. Isso sugeriu 

que a depressão pode persistir apesar do uso bem-sucedido de medicamentos 

antidepressivos. Estudos adicionais com tamanhos de amostra maiores são necessários para 

definir claramente o efeito dos AGP-ω3 no tratamento da depressão [56]. 

Para além de todos os efeitos benéficos associados ao consumo de AGP-ω3 

anteriormente referidos, é ainda de destacar a sua importância nas doenças cardiovasculares 

(DCV). Apesar de existirem alguns resultados inconsistentes acerca da influencia dos AGP-

ω3 nas DCV, o que pode ser explicado por variações em fatores como a dosagem, o tamanho 
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da amostra e o período de acompanhamento, a maioria dos estudos experimentais e 

observacionais mostraram que a ingestão de AGP-ω3 está associada a um risco reduzido de 

DCV [74-76]. O EPA, o DHA e o ALA têm demonstrado capacidade para reduzir o risco de 

arritmias e de acidentes vasculares cerebrais, reduzir os níveis de triglicerídeos no sangue 

[56, 77, 78], reduzir a inflamação e a trombose, atrasar o desenvolvimento da aterosclerose 

e reduzir a pressão arterial [56].  Muitas organizações e agências de saúde estão a recomendar 

o consumo de EPA e DHA para a saúde cardiovascular geral, contudo, ainda não está 

clarificada a quantidade de AGP-ω3 necessária para reduzir significativamente o risco de 

DCV ou qual a dose ideal para a prevenção primária [74].  

  

5. Considerações sobre o tema e avaliação da ação 

 Com o desenvolvimento deste tema não só consegui envolver-me de forma diferente 

na FS, ao recorrer ao Sifarma 2000® para aceder a históricos de vendas, a proceder à sua 

análise e a retirar conclusões de tal análise, como também despertei uma curiosidade nunca 

antes sentida, nomeadamente a referente aos SA e, mais especialmente, aos AGP-ω3.  

A ideia inicial de desenvolver o tema SA foi encarada com algum receio dado o 

pouco tempo de estágio disponível, contudo, não sou pessoa de rejeitar desafios e como tal 

tentei abordar este tema de forma que fosse vantajoso para a FS. Apesar da restrição de 

tempo, o desenvolvimento deste tema foi de maior importância para mim, enquanto 

estagiária e enquanto futura farmacêutica, na medida em que consegui esclarecer várias 

dúvidas referentes aos AGP-ω3 que foram aparecendo na FS. Destaco a situação em que um 

casal de emigrantes me solicitou ajuda relativamente a “algum SA com ómega-3 para o meu 

filho que está no estrangeiro”, mas que não sabiam exatamente quais os benefícios destes 

compostos, apenas sabiam que o “filho do vizinho toma e sente-se bem”; ou então o senhor 

idoso a quem o médico tinha prescrito o SA “Primus®” e que, de igual forma, me solicitou 

informações sobre tal produto. Foi prazeroso conseguir transmitir a informação recolhida 

aos utentes, com a ajuda do folheto elaborado, e perceber que contribuí para o esclarecimento 

das suas dúvidas. O folheto foi igualmente utilizado pelos restantes PS da FS quando 

solicitada informação sobre estes produtos, o que se mostrou igualmente prazeroso para 

mim, sendo sinal de confiança no trabalho desenvolvido. O feedback deste trabalho foi 

bastante positivo, na medida em que vários elogios foram efetuados pela forma como o 

folheto estava organizado, e pela capacidade de concentrar as atenções de quem estava a 

receber a informação. 
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Considerações finais 

 No final de um ciclo de estudos intensivo, chega o esperado momento do estágio 

numa farmácia comunitária. Parti para esta aventura com uma noção da realidade pouco 

correspondente ao que realmente se passa no dia-a-dia de uma farmácia. De facto, o MICF 

faculta-nos todas as valências teóricas necessárias ao desenvolvimento de um farmacêutico, 

contudo, só quando contactamos com a realidade da profissão farmacêutica é que nos 

apercebemos que há muitos aspetos que nunca poderíamos aprender ao longo do MICF. 

Dentro destes, destaco o facto de termos que saber lidar com todos os tipos de pessoas 

provenientes de diferentes classes socioeconómicas e tipos de personalidades. A nossa 

postura face a um utente pode definir o seu regresso à farmácia e a sua fidelização. O nosso 

conhecimento transmite segurança ao utente. A nossa simpatia transmite confiança. Assim, 

independentemente de quem se apresenta do outro lado do balcão, é importante mostrar que 

os farmacêuticos possuem conhecimento e sabedoria e um sentido de humanidade pouco 

visto em qualquer outro PS.  

 Este estágio foi uma das experiências mais enriquecedoras para a minha vida 

profissional e pessoal. Desenvolvi competências essenciais à minha futura profissão, como 

as competências de comunicação, adquiri o máximo de conhecimento possível junto dos PS 

com quem diariamente contactei e enveredei por caminhos científicos nunca antes pensados 

ao desenvolver os temas apresentados na Parte II deste relatório.  

 Para mim, o presente relatório é muito mais que um objeto de avaliação: representa 

o trabalho diário de 3 meses na FS na qual tive o enorme privilégio de ser integrada, mas por 

outro lado, foi essencial para a aquisição de competências que vão ser de extrema 

importância na vida profissional que se avizinha, fora da qualidade de estudante.  

 Ao fim destes 3 meses, só posso agradecer por todos os ensinamentos e valores 

transmitidos e lamentar pelo curto período de estágio, mas que considero ter sido aproveitado 

ao máximo! 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Folheto informativo desenvolvido no âmbito do tema “Distúrbios de Ansiedade: 

Desordem de Ansiedade Generalizada”.  
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ANEXO II: Algoritmo de apoio no diagnóstico diferencial dos diferentes Distúrbios de 

Ansiedade. Adaptado de [13].  
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Anexo III: Os diferentes itens avaliados com a Hamilton Anxiety Rating Scale. Retirado de 

[14]. 
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Anexo IV: Folheto desenvolvido no âmbito do tema “A Importância dos Suplementos 

Alimentares com Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3” 
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Anexo V: Anexo I do Regulamento (CE) n.º 1170/2009, de 30 de novembro, da Comissão, 

referente às vitaminas que podem ser utilizadas no fabrico de SA. 
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Anexo VI: Anexo II do Regulamento (CE) n.º 1170/2009, de 30 de novembro, da Comissão, 

referente aos preparados vitamínicos e substâncias minerais que podem ser utilizadas no 

fabrico de SA. 
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Anexo VII: Via de conversão do ALA a EPA e deste a DHA. Adaptado de [60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALA (18:3n-3) 

DHA (22:6n-3) 

EPA (20:5n-3) 
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Anexo VIII: Aspeto atual da embalagem e respetiva composição do SA Primus® 

(ANGELINI). 

 

Aspeto atual da embalagem de Primus®: 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cápsula de Primus® é constituída por: 

 

Componentes Por cada cápsula 

AGP-ω3, dos quais: 620 mg 

     EPA 375 mg 

     DHA 147 mg 

Magnésio 110 mg 

Ácido fólico 200 µg 

Vitamina B12 250 µg 

Vitamina E 2,5 mg 
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Anexo IX: Aspeto atual da embalagem e respetiva composição do SA Acutil® (ANGELINI). 

 

Aspeto atual da embalagem de Acutil®: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cápsula de Acutil® é constituída por: 

 

Componentes Por cada cápsula 

Óleo de peixe: 500 mg 

  AGP-ω3, dos quais: 350 mg 

     EPA 40 mg 

     DHA 250 mg 

Extrato de Ginkgo biloba 60 mg 

Fosfatidilserina 15 mg 

Ácido fólico 250 µg 

Vitamina B12 5 µg 

Vitamina E 5 mg 
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Anexo X: Aspeto atual da embalagem e respetiva composição do SA Natalben Supra® 

(Grupo Italfarmaco). 

 

Aspeto atual da embalagem de Natalben Supra ®: 

 

 

 

 

 

 

Cada cápsula de Natalben Supra ® é constituída por: 

 

Componentes Por cada cápsula 

DHA 200 mg 

Ácido fólico   400 µg  

Vitamina B12 2,5 µg  

Vitamina B6 250 mg 

Vitamina B1 1,1 mg 

Vitamina B2 1,4 mg 

Vitamina B3 16 mg 

Vitamina C 40 mg 

Vitamina D 5 µg 

Biotina 50 µg 

Ácido pantoténico 6 mg 

Iodo 200 µg 

Ferro 28 mg 

Zinco 10 mg 
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ABSTRACT 

  

 The curricular structure of the Integrated Master’s Degree in Pharmaceutical 

Sciences provided by the Faculty of Pharmacy of the University of Porto presupposes the 

accomplishment of a curricular internship in different areas of professional practice with 

the objective of providing the student a first contact with the reality of the pharmaceutical 

profession. 

 The ERASMUS program offered by the University of Porto gave me the opportunity 

to do a curricular internship in a hospital pharmacy in Paris. 

 The hospital pharmacists assume a big importance in the hospital nucleus since it is 

your responsibility to carry out activities such as the validation of medical prescriptions, 

the correct distribution of drugs, the search of new effective treatments with a low price 

associated and the participation in clinical trials.    

 Through this report, I intend to describe the activities in which I participated during 

the internship at Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière, from January to April of 

2017, under the surveillance of Claudine Gard, PhD, hospital pharmacist. 
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1. Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière 
 The Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière (HUPS) are a public health 

establishment, located in the 13th quartier of Paris. It takes part of the Assistance Publique 

- Hôpitaux de Paris (AP-HP) which is the University Hospital Center of the region Île-de-

France.  

 The AP-HP carries out missions of care, teaching, research, prevention, health 

education and urgent medical assistance. It covers all disciplines of medicine, surgery, 

obstetrics and biology, and welcomes each year more than 6 million patients of all ages. It 

offers all types of care: emergencies, consultations, hospitalization (during the day, short or 

long term), follow-up care and rehabilitation and hospitalization at home. 

 The HUPS stretches over 33 hectares and houses 80 buildings built between the 16th 

and the 21st century. The organization of the different buildings of the HUPS can be saw 

in the Attachment I. Today, the HUPS is considered the Europe’s largest hospital and its 

services are recognized by the good national and often international level. Some of the 

HUPS’ key numbers that explain the greatness of this hospital can be saw in the Table 1.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 1.1 The HUPS’ activity poles 

 The HUPS brings together most of the medical and surgical disciplines, spread over 

more than seventy services - known as administrative units (AU) - grouped in various 

poles of activity. In practice, one pole is a regrouping of sectors, services and functional 

units holding common or complementary care, prevention, teaching and research activities. 

They should be defined as 'a logic of simplification and decentralization'. Nowadays, there 

are 11 reference poles at HUPS, namely: 

- 2 216 beds - 121 721 emergencies 

- 263 day beds - 2 279 births 

- 11 activity poles - 378 transplants 

- 10 rare disease centres - 1 621 doctors 

- 168 394 hospitalizations - 7 850 paramedics 

- 73 222 stays longer than 24h - 876 million € of expenditure 

- 95 172 outpatient stays - 898 million € in revenue 

- 607 950 consultations  

Table 1. The key numbers of HUPS (data from 2015). 
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- Pole 101: Surgery - Nephrology - Urology - Gynecology - Obstetrics – 

Neonatology 

- Pole 102 (P.R.A.G.U.E.S):  Pulmonology, Intensive Care, Anesthesia, Geriatrics, 

Emergencies, Functional Exploitation, Sleep 

- Pole 103 (MSN): Nervous System Diseases 

- Pole 104: Neurosensory Surgery 

- Pole 105 (CARDIO-METABOLISME) – Heart - Metabolism 

- Pole 106 (BIOLOGIE): Medical Biology and Pathology 

- Pole 107 (3I): Infections - Immunity - Inflammation 

- Pole 108 (IMAGERIE): Medical Imaging and Radiology  

- Pole 109 (S.P.E.P.S): Public Health - Assessment - Health Products - 

Pharmacology 

- Pole 110 (ORPHE):  Oncology - Hematology - Radiotherapy - Palliative Care 

- Pole 111 (GERIATRIE): Geriatrics Paris-Val de Marne 

 

 

2. The HUPS’ pharmaceutical services 

The pharmaceutical services in France are known as pharmacy for intern use (PIU), 

re-described in the Ordinance No. 2016-1729 of 15 December 2016. The PIU have as its 

disposal places, personnel, equipment and information systems enabling to carry out all the 

management, supply, control, detention and the dispensing of drugs, products or articles 

mentioned in Article L. 4211-1, as well as sterile medical devices [1].  

 Currently, the responsible of the PIU of the HUPS is the Dr. Patrick Tilleul, 

associate professor of Clinical Pharmacy, which coordinates a vast team composed by 

many hospital pharmacists (HP), pharmacy technicians (PT), administrative staff, one 

informatic technician and other auxiliary workers.  

 At HUPS, the PIU is divided by different functional units (FU), namely:  

 - Provisioning, management and dispensation of drugs for hospitalized patients 

- Preparation of drugs and chemotherapy 

- Drug analysis 

- Dispensation of drugs to particular status (DDPS) (outpatients, controlled 

dispensing) or drugs in clinical trials (CT) 

- Quality and risk management - drugs derived from blood (DDB) 

- Radiopharmacy 
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- Sterile medical devices 

- Sterilization 

  

 2.1 The building of the Main Pharmacy  

 The building of the main pharmacy (MP) is the operating site of the FU 

“Provisioning, management and dispensation of drugs for hospitalized patients”, “DDPS 

(outpatients, controlled dispensing) or drugs in CT” and “Quality and risk management – 

DDB”. 

 

  2.1.1 Organization of the Main Pharmacy building 

 The organization of the MP building of the HUPS is done in a particular way along 

the different floors of the same. Thus, on the ground floor we can find two robots and their 

respective Prolog®, drug shelves, refrigerators (there is a specific refrigerator for the 

vaccines, other for the insulins and two refrigerators for the rest of the drugs that must be 

kept at low temperatures), the emergency drugs room, the DDB room, the narcotic drugs 

(ND) and psychoactive substances (PS) room, the CT unit and finally the area for the 

DDPS. On the first floor below the ground is possible to find some personnel offices as 

well as rooms for the storage of drugs in CT. On the second floor below the ground is 

possible to find all the antiseptic and the contrast products and the drugs whose boxes 

occupy great volume. 

 

 2.2 The informatic software 

The HUPS is equipped with various informatic software (IS) that are used 

depending on the FU in question. The IS with which I had the most contact were the 

Copilote and the Phedra.  

The Copilote is a IS that allows the product management, that is, product 

registration, product tracking during the provisioning process, distribution and return and 

consultation of number of the units in stock.  

The Phedra is a IS that allows the prescription and dispensing of drugs and allows 

the pharmacotherapeutic monitoring of patients. This IS facilitates the communication 

between the health professionals because it is used by all of them in different parts of the 

hospital group. 
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3. The drug management 

 

3.1 Acquisition of drugs  

Concerning the drugs managed by the MP, namely the drugs included in the global 

distribution (GD), all the weeks is done one order, on Thursday, to the Agence Générale 

des Équipements et Produits de Santé (AGEPS), and this order is received on the next 

Tuesday morning, on the "dock" of the MP. 

Once HUPS is a large hospital center, the orders are usually received on pallets, 

considering the large number of products ordered. After receiving the order, the number, 

the quality and the conditions of each pallets is verified, as well as the right address (PITIE 

registration), to ensure that pallets are properly destined for the pharmacy of HUPS. At 

least one pharmacy agent and several PT, including one PT responsible for the 

management, participate in the reception of the order. They control it quantitatively and 

qualitatively from the delivery note and, if the order is checked, the delivery note is dated 

and signed and a copy is kept by the pharmacy and the original is delivered to the supplier. 

The HUPS also receives orders from OCP. These are done daily, until 14:30h of 

each day, so that they can be received the next day in the morning. 

 

3.2 Storage of drugs 

  3.2.1 Storage of the global order 

 Before the storage of the order, the inventory management PT "launches" the order 

on the IS Copilote to transmit the references of the products to be received to the robot and 

to edit the reception list of the products located at the drug shelves, at the refrigerators or at 

the underground. 

  

  3.2.1.1 Products outside of the robots 

 The storage of the products is done by the PT. Is given priority to the products that 

must be kept cold. So, the PT immediately stores the products that are inside of the blue 

cartons at temperatures between +2°C and +8°C. These products will be counted and 

sorted by category and alphabetically in the refrigerators on the ground floor level of the 

MP: insulins will be arranged alphabetically in the insulin refrigerator; vaccines will be 

arranged in alphabetical order in the vaccine refrigerator and the other products will be 
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placed in the other two refrigerators of (A - O) and (P - Z). The temperature of the 

refrigerators is controlled by alarms, with temperature sensors in each one. 

 Products intended for non-robot locations located on the ground floor are counted, 

marked on the receipt and stored accordingly with their expiration date. 

 Products for the second floor below the ground are also counted, noted on the 

receipt and are left on the pallets. An agent will be responsible for correctly positioning 

these products in the daytime at their storage site located in the second floor below the 

ground. 

  

  3.2.1.2 Products inside of the robots 

 The remaining products of the GD non-mentioned above are stored in the robots. 

For this effect, the PT responsible notes the number of the order to be received on the 

different locations of the robot and their respective Prologs®, as well as the current date. 

All the products are placed, in a random way, into the carpets of Prolog® (Attachment II) 

and the storage is made automatically and randomly inside of the robots, by reading the 

Datamatrix code. During the day, the Prolog® is loaded as many times as necessary to 

ensure that all the order is stored entirely, at the latest, by Thursday morning.  

 The robot counts the products that it stores and it automatically deduces them from 

the order awaiting reception so, there is not necessary to check the quantities received at 

the time of storage, which translates into an advantage because it allows an enormous gain 

of time. Furthermore, it considerably improves the management of the stocks and decrease 

the errors associated with the dispensation. 

 The fragile, voluminous and/or heavy products stored in the robot will be placed on 

the pallet intended for this purpose and will then be loaded on the front of the robot by the 

PT. To this respect, the quantities of the products should be distributed accordingly to the 

filling of the robots (it is important to distribute the quantity to be stored equally in the two 

robots). However, there are some product that can’t enter the robots by their front because 

of: 

- A dimension problem: the dimensions of the box are different from the values 

saved; 

- A weight problem: the boxes of the drugs are so heavy that they cannot be grasped 

by the robot's forceps; 

- The box is not allowed: the box is rejected by the computer system because the 

quantity of boxes expected in the order has already been received; 
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- The box is not admitted: the box is not expected in the order; 

- The Datamatrix is not readable or is wrong. 

 

4. Distribution drug systems 

 

4.1 Classical distribution 

The classical distribution is the oldest delivery system implemented at HUPS. This 

system consists in the existence of a stock of drugs in each AU. With this system, the drugs 

aren’t ordered for a specific patient but for the entire service, which limit the 

pharmaceutical intervention and, consequently, the pharmacotherapeutic surveillance. In 

addition, the existence of a stock in the service increases the drug waste, the time that 

nurses spend on drug-related activities, promotes inappropriate use of drugs and increases 

the preparation and administration errors. On the other hand, the main advantages of this 

system are that nurses have quick and easy access to drugs and there is a large availability 

of drugs in each service, reducing the number of drugs requests to the pharmacy. 

 

4.1.1 Replenishment of stock by levels 

The replenishment of stock by levels is implemented in the most part of the AU of 

the HUPS. In this method, the number of units that must exist for each drug stocked at the 

service is predefined by the chief of the service, the health framework and the HP and the 

replenishment of the stock is done accordingly to the periodicity stablished for each AU 

(that can be one time for week or two times for week, depending of the service needs). 

Thus, there is a specific PT that is responsible to go to its service and count, manually, all 

the drugs that exist in stock, listing the quantity that should replenish, considering the 

physical quantity at the time of counting and the quantity of the agreed stock. The PT is 

also responsible to prepare the boxes of drugs at the pharmacy and, on the following day, 

moves to its service and do the replenishment of the stock. 

 

4.1.2 Automated distribution through the Pyxis MedStation® system 

The services Husson Mourier (hospitalization and intensive care), Recovery Room, 

Gaston Cordier (intensive care) and Montyon (pneumology - intensive care) are equipped 

with an automated system called Pyxis MedStation® system. 
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 The Pyxis MedStation® system consists of a set of drawers where drugs are stored, 

managed by a specific software. The stock of each drug (the minimum and the maximum) 

is predefined by the chief of the service, the health framework and HP responsible for the 

service in question. Depending of the service, also a refrigerator can be connected to this 

system, being also managed by the specific software.  There are a limited number of 

persons able to access to the Pyxis MedStation® system. For that, they should identify 

themselves by a fingerprint, enter the patient's name for whom the drugs are released and 

enter the name of the drug (International Common Denomination – ICD - or commercial 

name). After that, the drawer that contains the respective drugs opens and the person 

(nurse, doctor, HP, PT) should indicate the quantity taken for decrease the informatic 

stock.  

 Also with a defined periodicity, one PT is responsible to do the replenishment of 

the stock and, for that, he consults the drug replenishment reports from the pharmacy 

server, prepares the box at the pharmacy and replenishes the service accordingly to the 

maximum stock predefined.  

 Whenever the minimum stock is reached, one alert is launched and the 

replenishment is done as soon as possible. 

 Despite its high price, the Pyxis MedStation® system has many advantages, namely: 

 -  It limits the drugs access to the authorized persons (only those with one personal 

code and with their respective fingerprint); 

 - Trace the drugs (it is possible to know who dispenses the drugs and the respective 

quantity);   

 - Monitoring the stock to avoid breaks and facilitate orders; 

 - Reduce the errors related to the dispensation. 

 

4.2 Personalized distribution: the daily individualized dispensation 

The daily individualized distribution (DID) is a personalized distribution system 

that allows the dispensing of unit doses of drugs necessary for each hospitalized patient, 

for a period of 24h. The medication is prepared for three periods of the day - morning, 

lunch and night – in drawers correctly identified with the name, room and bed of the 

hospitalized patient. At HUPS, the DID is only implemented at the Pneumology service.  

This system has many advantages once it allows to better understand the 

pharmacotherapeutic profile of the patient. Once it promotes the pharmaceutical 

intervention before dispensing and administering the drugs, the safety of the patient is 



Daniela Coelho                                                                               Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière 

 

8 

 

increased because the potential risk of drug interactions, prescription errors and dose 

mismatch are reduced. In addition, it allows nurses to devote more time to patient care and 

less time to drug-related aspects. 

The drugs prescriptions are interpreted and validated by the clinical HP responsible 

to the concerning service, who carefully analyzes the information contained therein. In 

case of error or doubts, the HP contacts the prescribing doctor and all changes related to 

the prescription and all comments from the doctor, nurse and HP can be consulted at 

Phedra software.  

Once the prescriptions are validated, once a day, one PT prepares the drawer for 

each patient, from the drugs that are stocked in the pharmacy of the Pneumology service.  

On weekends and holidays the drawers are prepared the day before in duplicate or 

triplicate.  

 

4.3 Drugs subject to special control 

  4.3.1 Narcotics drugs and psychotropic substances  

 ND and PS are psychoactive substances that may be subject to drug dependence or 

abuse in the context of misuse. Drug dependence is characterized by an obsessive desire to 

obtain and administer a substance. Abuse of PS is defined as excessive and voluntary, 

permanent or intermittent use with adverse consequences on physical or mental health [2].  

 ND and PS are used particularly in the treatment of pain, anesthesia or in the 

treatment of anxiety or insomnia. At the international level, ND and PS are on lists created 

by conventions established within the framework of the United Nations. In France, the 

current regulations incorporate this classification and specify the substances requiring 

special surveillance at national level. The classification is based on an assessment of the 

potential for abuse and dependence and the risk to public health in terms of therapeutic 

interest. The purpose of these provisions is to limit the use of ND and PS for medical and 

scientific purposes only and to control their use to avoid any abuse or diversion into illicit 

trafficking [3]. As so, the regulation of ND and PS requires complete traceability of the 

administered doses. Traceability means the ability to retrieve the history, use, or location of 

an entity by means of recorded identifications [4]. 

 At HUPS, as is the case of the drugs of the GD, each AU has a predefined list, 

agreed with the respective chief of the service, the health framework and the HP, with the 

name and the respective quantities of ND and PS that must exist for that service. 

Sometimes, it is necessary one drug that is not in that list or it is necessary one quantity of 
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drug that is higher than that allowed for the service. In these situations, one special request, 

called nominative request, is filled for dispensing the drug.  

 The room of the NC and the PS, as described before, is found at the MP and there is 

a PT that, under the responsibility of one HP, is responsible to all circuit concerning these 

substances. The referred PT has with missions:  

 - To do the biweekly order of the ND and PS; 

 - To receipt the orders of the ND and PS; 

 - To do the storage of the orders; 

 - To deliver the ND and the PS to the services; 

 - Ensure one part of the traceability of the ND and the PS.  

 AGEPS is the entity responsible for providing the NC and the PS. For that, the PT 

do a biweekly order of these substances, on Tuesdays and Thursdays: if the order is made 

on Tuesday, it will be received on the consecutive Thursday; if the order is made on 

Thursday, it will be received on the next Tuesday. The orders should be done to guarantee 

one consummation of 20 days due to fluctuation of needs. All the orders are signed by the 

HP responsible for these substances. After receiving the order, the PT do its storage in the 

pharmacy vaults, confirming if everything is in line with the respective order.  

 At each service, there are a paper sheet for each NC and PS that must be filled 

whenever a drug is administered, with the respective quantity administered (the 

traceability, as referred before). The replenishment of the drugs that are stored at each 

service is done in function of the needs of the same and, for that, the authorized nurse takes 

the drug paper sheet to the pharmacy to proceed to the dispensation of the drugs. This 

dispensation is done considering the maximum quantity stored at the service and the 

quantity administered. It is interesting to note that all paper sheets concerning the ND and 

the PS are colored (rose or orange). 

 The dispensation of ND and PS by nominative request is done by filling one 

specific model that the prescribing doctor complete with the following information: 

 - Service stamp; 

 - Identification of the patient (name, age); 

 - Date of the prescription; 

 - Name of the drug and dosage; 

 - Posology for 24h; 

 - Duration of the treatment; 

 - Identification of the prescribing doctor.  
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 If everything is correctly complete, the PT dispense the drugs and notes the date, 

the dosage, the quantity dispensed, its name and signature and the stamp of the pharmacy. 

Only the authorized nurses can take the drugs from the pharmacy until their respective 

services and they are also obligated to sign the prescription. After that, a copy of the 

prescription is made and the original stays at the pharmacy while the copy is delivery for 

the nurse. 

 All the information concerning the traceability of the ND and the PS are stored 

during, at least, 3 years. 

 

5. The quality control of drugs and infusion and dialysis solutions 

The quality control (QC) covers the weekly orders of drugs, infusion and dialysis 

solutions (IDS) as well as punctual orders if necessary. It must be carried out each time an 

order is prepared and it consists of verify the contents, one by one, of each box with the 

respective drugs prepared, in relation to the Phedra preparation plan of the service. The 

QC is the latest thing done before the boxes leave the pharmacy to their respective 

services.  

The goal of the QC is to continuously improve the quality and the security of the 

order preparation. As such, the patient's safety is guaranteed. 

There is a grid that must be completed each time the QC is carried out 

(Attachment III). In case of discrepancy, it must specify the type of error in the QC grid 

(example: specialty error) and it should be detailed (example: one specialty instead of 

other). 

 Once the check has been carried out, it must be stapled the QC grid with the 

photocopy of the Phedra preparation plan, the delivery note of the chosen service and the 

Copilote delivery form. 

 The external students at the pharmacy are responsible to check all the QC grids and 

enter the respective errors on the informatic support. After that, each month, the data are 

analyzed and the results, in the form of graphics, are presented to the persons involved in 

the QC. I had the opportunity to check the QC of drugs and IDS since 23th January 2017 

until 14th April and I did the respective graphics for the months of January and February 

for the IDS and compared them with the average values of the year 2016 (Attachment IV). 
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6. Clinical trials  

CT of drugs are governed by the provisions of the Regulation (EU) No 536/2014 of 

the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 [5]. 

In Paris, the Department of Clinical Trials (DCT) of the AGEPS, created in 1994, 

provides pharmaceutical support for CT promoted by the AP-HP. It works alongside the 

Delegation for Clinical Research and Innovation and the Clinical Research Units (CRU). 

For many trials, the DCT supports the preparation of treatments (packaging, labeling, and 

blinding if necessary), it sends them to the hospital pharmacies of the investigation centers 

and it's responsible by the management of patient returns and centralized destruction at the 

end of the study. These benefits are provided in accordance with Good Manufacturing 

Practices.  

The main entities of a CT are the promoter, the investigator and the monitor. The 

promoter, in accordance with Article L1121-1 of the French Public Health Code (FPHC), 

is a physical or legal person initiating the conduct of a CT on the human being, who 

manages it and verifies that its treatment is intended. It can be a pharmaceutical laboratory 

or more frequently an institution (which is the case of AP-HP, in Paris) [6]. 

The investigator is responsible for the practical realization of the trial proposed by 

the promoter and the synthesis of the data collected in the form of a report. It is usually a 

doctor [7]. 

The monitor is a person selected and mandated by the promoter, who is responsible 

for the follow-up of the trial. It serves as a link between the promoter and the investigator 

and reports its activity to the promoter. This is typically a CRU [7]. 

The CRU is a clinical research assistant or a monitor, representative of the promoter 

laboratory and responsible for the follow-up and the smooth running of a CT. The CRU 

may work for the promoter laboratory or for a service provider company mandated by the 

promoter laboratory [7]. 

For each CT, there are specific criteria for inclusion of participants. These criteria 

are usually based on the person's age, illness and medical history. The inclusion criteria are 

not intended to reject a person in their personal capacity, but are intended to select 

participants in an appropriate manner so as not to put them at excessive risk if they are 

required to carry out the test [7]. 

At HUPS, there are a lot of drugs in phase III of CT and once the mostly part of 

them have no marketing authorization, it is necessary to draw up at each stage all the 
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useful and necessary information to be able to trace the course of a drug at any time. All 

information regarding protocols, treatments and patients is confidential and these records 

must be available at least 15 years after the end of the CT (or more if requested by the 

promoter). 

At HUPS, the HP play an important role in receiving, storing and dispensing 

experimental drugs and should always ensure the rights, safety and well-being of 

participants. Therefore, it is the responsibility of the pharmacists responsible for the CT the 

receipt and verification of received CT material, the information file regarding the drugs, 

guarantee the storage in the correct conservation conditions, dispensation of the drugs to 

the patients by providing oral and written information, ensure adherence to the CT, report 

adverse effects to the CT promoter and clarify the doubts that can arrive from the 

multidisciplinary team involved in the CT. 

 

7. Medical Devices 

Medical devices (MD) have been subject to regulation in Europe since the early 

1990s, which France has followed with the transposition of the respective directives into 

the French legal system.  

 The FPHC defines an MD as “any instrument, apparatus, equipment, material or 

product, except those of human origin, used alone or in association, including the 

accessories and software involved in its use, intended by the manufacturer to be used in 

humans for medical purposes, and which does not principally act via pharmacologic or 

metabolic means, although such means may be employed to assist MD functioning” [8]. 

 At HUPS, one of the PIU’s FU is the sterile MD which, in turn, can be found in two 

buildings (of which the building of the MP is not part) of the hospital. All physical 

activities related to the sterile MD take place in those two buildings, beginning with the 

reception, passing to the storage and finally the dispensation. There are a big variety of 

sterile MD at HUPS, from the simple ones (for examples, the compresses) to the more 

complex (for example, the external defibrillators). The key numbers concerning the sterile 

MD at HUPS are listed in the Table 2.  
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Similarly to what happen with the NS and PS and the drugs in CT, also the sterile 

MD are subjected to traceability with a health and economical objective. 

 The sterile MD are submitted to materials vigilance (MV), which consists in the 

monitoring of incidents and risk of incidents resulting from MD use, and is implemented 

after-market launch. The aim of the MV is to ensure the patient safety as well as the safety 

of the users and the third parties [4]. In France, the MV is regulated by the Article L5212-1 

of the FPHC and it is entrusted to the Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 

Produits de Santé (ANSM) [9]. The MV is strictly related with the traceability.  

 The HUPS’s HP responsible for the sterile MD do the following activities: 

      - Dispensation of sterile MD; 

 - Participation in the computerization of the sterile MD circuit;  

 - MV; 

 - Material-economic analysis; 

 - Follow-up of sterile MD in CT. 

 

8. Sterilization 

 According with the Good Practices of Hospital Pharmacy (GPHP) in France, 

sterility is the absence of any viable microorganism [10]. 

 The HUPS has two unities of sterilization that are mainly used to sterilize MD. 

These two unities are underlying with the operative blocs of the hospital. This has a logical 

purpose: all the sterile MD goes directly to the operative bloc, avoiding long trips before 

their utilization, which allows guarantee the quality of the sterile materials.  

 The objective of the preparation of sterile MD is to eliminate any infectious risk 

attributable to them. For a sterilized MD to be labeled "sterile", the theoretical probability 

that a viable microorganism is present must be less than or equal to 1 per 106 [10]. So, for 

that, the MD should pass through a series of procedures, namely: 

- Around 11000 references of sterile MD, compared to 2000 drug references;  

- About 70 million € spent; 

- About 20 million of units acquired; 

- About 70 sterile MD in CT. 

Table 2. The key numbers of sterile MD at HUPS (data from 2016). 
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 - The pre-disinfection: is the first treatment to be carried out on contaminated 

objects and materials with the aim of reducing the population of microorganisms and 

facilitating the subsequent cleaning [10]. 

 - The cleaning: its purpose is to remove dirt by the physical-chemical action of a 

suitable product such as a detergent, combined with mechanical action to obtain a 

functional and clean MD. It is compatible with the MD and must not deteriorate it [10]. 

 - The conditioning: is carried out as soon as possible after cleaning. The packaging 

is compatible with the sterilization process, ensures the maintenance of the sterility until 

use and allows the aseptic extraction of the MD. It is chosen for each category of MD 

according to its physical characteristics, its purpose and the conditions of use. It 

necessarily includes a passing indicator [10]. 

 - The sterilization proper: the method of sterilization chosen considers the nature 

of the MD and the recommendations of the manufacturer. Whenever is possible, 

sterilization by saturated steam at 134°C and for a period of at least 18 minutes is used 

[10].  

 - The controls of the various operations: by using different sterility indicators in 

many steps of the sterilization [10]. 

 - The storage and dispensation. 

 Apart from pre-disinfection, all operations are done by specialized people that are 

under control of the HP responsible for the sterilization.  

 

9. Meetings 

 

9.1 Breaking point meetings  

 Breaking point meetings are made every Monday, at 11:30h, with the purpose of 

updating the problems of drug supply at the hospital.  

 At each meeting, breaks, shortages, new breaks/shortages, long-term breaks and 

products with a short expiration date are reviewed, taking into account the information 

provided by AGEPS. After each meeting, a report about everything that was addressed is 

prepared and, subsequently, for each drug, its stock and coverage (in days) must be 

checked in the Copilote.   

 I had the opportunity to participate in the breaking point meetings and, as so, I 

helped to write the respective report for some of them. 
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 9.2 O.S.I.RIS meetings  

 The O.S.I.RIS (Organization du Système d'Information des RISques, in english 

Organization of the Risk Information System) is a informatic platform where is possible to 

report an adverse event and monitoring it. At HUPS, an adverse event is defined as any 

event that has (or could have) caused harm to persons (patients, visitors, staff), their 

property or those of the hospital, or which may result in a claim or complaint from the 

patient or his family.  

 The use of the O.S.I.RIS platform has the following aims: 

 -  To facilitate the reporting by hospital staff of HUPS of adverse events related to 

medical and care activities, patient relations, hospital life, and regulatory vigilance. 

-  To promote the dissemination via email of adverse effects. 

These aims have the finality of improve the quality of patient care and safety. 

 The O.S.I.RIS meetings I had the opportunity to participate were done in the 

presence of the health framework and some HP with the finality of discuss all the reported 

adverse events related to the MP and try to realize what has failed as well as try to find 

one solution to prevent this to happen a second time. Some of the topics covered were the 

mistakes in the dispensation of some drugs, a failure to deliver the orders to the respective 

services, among others. 

 

 9.3 Global distribution and supply meetings  

 GD and supply meetings are made every two weeks, on Friday morning, in the 

presence of many PT, the health framework and some HP and its objectives are to put in 

evidence some of the errors concerning the MP (previously discussed at O.S.I.RIS 

meetings) in order to diminish them, to present some works by the external students or 

other staff, among others.  

 In some of these meetings, I had the opportunity to attend a presentation related 

with the differences between ephedrine and phenylephrine made by one person 

representative of the laboratory Aguettant. It was interesting and, in fact, I think that those 

kinds of presentations are needed to clarify all the people concerned with the pharmacy 

and to put in their mind that one error concerned with the dispensation can be fatal.   
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10. Another developed works during the internship at HUPS  

 

10.1 Emergency Service pharmacy organization  

 I had the opportunity, along with two more external students, one HP and one PT, 

to organize the pharmacy of the Emergency Service (ES). The objective was to optimize 

the space and the facilitation of the demand of drugs by the health professionals. 

 To this end, an old closet with a very limited space that housed all injectable, oral 

tablets or other pharmaceutical forms of rectal, nasal, ophthalmologic administration, 

among others, was replaced by four smaller cabinets whose organization could be adjusted 

according the preference. 

 The starting point of the organization was to check which drugs existed in the 

predefined list (accorded between the chief of the service, the health framework and the 

HP) for the ES. After this, the organization was started by the injectable, followed by oral 

tablets and the remaining pharmaceutical forms and routes of administration. 

 The organization started with checking the expiration dates for each available drug. 

Subsequently, they were disposed of in the cabinets as follow: 

  - All drugs were arranged by pharmaceutical form in alphabetical order; 

  - For drugs with the same active substance and different dosages, the 

arrangement was carried out in ascending order of dosage; 

  - All drugs were correctly identified with their labels. 

 During the organization, attention was paid to the aspect of the drugs (for example, 

the coloring in the case of injectables; the state of preservation). 

 Although the oral administration tablets were organized in a ordered alphabetical 

form in the old cabinet, I came across some negative situations that I point out by their 

unbelief: 

  - The injectables were not all arranged alphabetically, making it difficult for 

health professionals to find them; 

  - The existence of injectables with different active substances mixed with 

each other; 

  - The existence of injectables with the same active substance but different 

dosages mixed with each other; 

  - The existence of injectables exposed to light, when they should be under 

the same; 
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  - The existence of open tablet blisters; 

  - The existence of tablets which, because of the way the blister was cut, 

made it impossible to see the expiration date and lot number; 

  - The existence of an enormous quantity of drugs whose expiry date has 

already passed. 

 All drugs that were in stock in the ES pharmacy and that were not on the predefined 

list were withdrawn in the meantime. 

 In each cabinet, a small book was placed in which it is possible to see the 

correspondence "ICD - Commercial name" and vice versa, to clarify any doubts that may 

arise from the health professionals. 

 Lastly, it should be noted that a box marked "Drugs Outside Stock" has been left, 

where all the drugs that are not on the predefined list are placed, but which, due to a special 

prescription for a particular patient, are needed at that moment at the ES. 

 The process of organizing the pharmacy of the ES had a total duration of one week. 

 I was also proposed to write a small report of what we did when organizing the ES 

pharmacy (Attachment V), so the text described above is part of this report. 

 

 10.2 Market change notes 

When a new generic or a specialty that replaces another drug is introduced in the 

stock of the pharmacy, a note is written to inform the concerned healthcare professionals 

(the whole hospital or one or more AU depending of the drug). For each note, it must be 

checked if the ICD and the indications of the drugs are the same (in the databases of drugs 

called Vidal [11] and Thériaque [12]) as well as the constitution of the excipients of each 

generic/specialty, indicating those that required special attention (for example, the lactose).   

During my internship at HUPS, I wrote some of these notes, for example those 

concerning the replacement of the tablets of LOPRESSOR® 100mg (laboratory Daiichi 

Sankyo France SAS) for the tablets of METOPROLOL® 100mg (laboratory Arrow), the 

replacement of the capsules of TIORFAN® 100mg (laboratory Bioprojet Pharma) for the 

capsules of RACECADOTRIL® 100mg (laboratory Biogaran), among others.  

 

 10.3 Update of the procedure to be adopted in case of a cold chain break 

 Being aware of the possibility of a break in the cold chain and the harm that this 

can cause in drugs, I did the update of the procedures that should be adopt for each drug 

kept in the cold if that happens.  
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 Curiously, at the end of my internship, the refrigerator of the Cardiology service 

broke down and they sent one urgent request to the pharmacy to knew what procedures 

should be adopted (if the drugs should be destroyed, if the drugs can be stored at 25°C 

during few days and still available to consumption, among others). 

 

 10.4 Decrease the errors associated with the dispensation of drugs  

At a certain point of my internship, the HP proposed to think of something I would 

like to do to improve the functioning of the MP.  

During my internship, I became aware of the frequent errors that occurred during 

the dispensation of some drugs. The mostly part of the days one error related with the 

dispensation of one insulin was declared. Possibly, it happened because there are a lot of 

insulins with the same name but different dosage (for example, NOVOMIX® 30, 

NOVOMIX® 50 and NOVOMIX® 70, both from the laboratory Novo Nordisk) that are 

stored side by side, for alphabetical order. Another of those errors that caught a lot of 

attention was the dispensation of Potassium Gluconate 9,6 mmol/15mL (administered 

orally) instead of Potassium Chloride 20% - 2g/10mL(administered by injectable route). 

So, being aware of some of these harmful errors, I proposed to change the 

organization of the insulins refrigerator and to do some differentiating labels to correctly 

distinguish the different forms of Potassium that exist at HUPS.  

 Concerning the insulins, I proposed to do the organization by duration of action and 

for each duration, by alphabetical order. Also, I did one little book where is possible to find 

the different insulins regrouped by duration of action with their respective ICD, photo, 

delay of action and indications.  

 For Potassium, the differentiating labels included their respective name at Copilote 

software, dosage and route of administration. 

 I presented these two propositions at one GD and supply meeting (the PowerPoint 

support can be saw in the Attachment VI), where some of different PT discussed these 

ideas with me and with the HP responsible by my work and, at the end, it was pleasurable 

to know that the proposition of reorganization of the refrigerator of the insulins were 

accepted. Also, the information of my little book will be available at the refrigerator to 

clarify all the persons responsible by the dispensation. Concerning Potassium, they thought 

that probably even with the labels, the errors will keep continue because they are very 

“automatized” when they take the drugs to do the dispensation. But, of course, that was 

one comment pertinent and I accepted it with all the conscience that it can be the problem. 
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10.5 Urgent requests of infusion and dialysis solutions 

 Practically every day, one urgent request (UR) of IDS is made by one or more 

services. The PT that receives the request prepares the box with the requested IDS and one 

person of the correspondent service is responsible for picking up the box. 

 Put this, I did one “statistical” analysis with all UR of IDS for the months January 

and February of 2017 where I evaluated the following: 

 - The percentage of requested IDS inside and outside of the IDS predefined list for 

each service; 

 - If the UR was, or not, picked up by the responsible person of each service; 

 - The service that made the most UR.  

 I presented the results, in the form of graphics, in a GD and supply meeting (the 

respective PowerPoint support can be saw in the Attachment VII).  

 Doing the analysis of the graphics, it can be seen that, for January, the mostly part 

of the requested IDS were not inside of the predefined list (56,25%), contrary to what 

happen in February (23,44%). It is also possible to see that, for January, the mostly part of 

UR’s were not retrieved (93,75%). For February, the percentage of retrieved UR’s was 

64,06%. The service that made the most UR in January was the AU 619 and in February 

was the AU 162. Although it has not been done a real statistical analysis (for lack of time) 

we can say that there was a big improvement in the percentage of retrieved UR’s from 

January to March. 

 

 10.6 Bon transport of drugs and infusion and dialysis solutions  

 Whenever one box is prepared with the respective drugs or IDS to the service in 

question, one paper sheet called “bon transport” (Attachment VIII) should be filled with 

the name and the signature of three parts:  

 - The PT that prepares the box (responsibility of the PIU); 

 - The person that delivery the box; 

 - The person that will receive the box. 

 Put this, I did another “statistical” analysis (again, it was not a real statistical 

analysis because of lack of time) where I assessed whether the bon transport of drugs or 

IDS was completely filled for the months January and February of 2017 and, if were not, 

which part had failed with the name and/or signature. I had the opportunity to present the 

results, in the form of graphics, in a GD and supply meeting (the respective PowerPoint 

support can be saw in the Attachment IX). 
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 Briefly, the results show that both for drugs and IDS, the bon transport were not 

completely filled (for both months). The percentages show that for drugs, the scenario is 

worse than that for IDS. The second part of the results shows that, both for January and 

February, concerning IDS, the persons responsible by the delivery and by the receiving of 

the box, didn’t putted their name and/or signature (which means that the part that is of 

responsibility of the pharmacy was the one that worked better). Concerning drugs, all the 

three parts, for both months, have failed in the process of putting their name and/or 

signature. 

 The bon transport is important to follow the trail of the drugs/IDS. If any problem 

related with this occurs (I mean, if it was prepared/delivered/received or not) it is important 

to know which part is the responsible for that.  

After these results, a meeting will be held with all parts (except with the part related 

to the pharmacy, since this was already done at the time of my presentation) to see what is 

failing to fill the bon de transport and to highlight the importance of completing them. 

 

11. Continuous learning    

 One of the most positive surprises that I found during my internship at HUPS was 

the STAFF meetings, done by a member of staff or another people invited by the 

pharmacy. It is impossible to write about all the interesting presentations I attended, but it 

was pleasant for me attend presentations so well structured and planed in which some of 

the topics covered were “The clinical pharmacy”, “Modern treatment of type 1 diabetes” 

and “Dopamine & reward maximization: pharmacological studies in humans”. 

 Between 4-6th March, I had the opportunity to participate at the congress “10° 

Rencontres de l’Officine”, in Paris, where many people representing pharmaceutical 

laboratories were present and where many interesting works were orally presented. 

 On 16th March, there was The Forum. To understand what was The Forum, I 

should explain that at HUPS, there are a lot of pharmacy students doing internships. Some 

of them French’s, another ones, like me, doing ERASMUS. The mostly part of the students 

that stay more than 6 months at the hospital have a project to do. So, the Forum was a kind 

of a congress were some of these students presented their projects. The themes varied 

between the clinical pharmacy, the cardiovascular area, the neuropsychiatry, the 

biochemistry, the parasitology, among others.  
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In fact, these presentations were very important to improve my knowledge and it 

also proved that a pharmacist should be in a continuous learning. 

 

Conclusion 

The final internship is probably one of the most desirable parts of the entire course 

of Pharmaceutical Sciences because it allows us to take contact with the reality of the 

pharmaceutical profession, thus completing our five years of intensive training. 

One of the things that I am most proud of is the fact that I had the privilege of study 

at the Faculty of Pharmacy of the University of Porto. The question that may arise from 

this statement is "why?". But the answer is obvious: I realized that I have all practical and 

scientific baggage to be able to carry out (in the best possible way) the pharmaceutical 

profession soon. Not only in Portugal, but also across borders.  

This ERASMUS experience at HUPS was a big adventure that allowed me to live a 

series of extremely enriching experiences, both professionally and personally and, above 

all, I realized the importance of the HP for the health care services.  

Sometimes, we must take the risk and go across borders to develop ourselves as 

persons and as pharmacists. 

I leave La Pitié Salpêtriére perfectly aware that I made a good choice when I 

applied for this internship.  
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Attachments 

 

ATTACHMENT I: The organization of the different buildings of the HUPS. 
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ATTACHMENT II: The random arrangement of the different drugs in the carpets of the 

Prologs®. 
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ATTACHMENT III: The grid that must be completed each time the QC is carried out. 
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ATTACHMENT IV: Graphics concerning the QC of IDS for the months of January and 

February of 2017. 
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ATTACHMENT V: Small report describing the organization of the ES pharmacy. 

 

Organisation de la Pharmacie du Service d'Urgence 

 

 Le 1er Février, 2017, trois externes (deux étudiants français dans la cinquième année de 

pharmacie et une étudiante ERASMUS portugaise, également dans la cinquième année de cours en 

sciences pharmaceutiques), une pharmacienne hospitalière et une préparatrice se sont engagés à 

faire l'organisation du service d'urgence de la pharmacie afin d'optimiser l'espace du même et de 

faciliter la demande de médicaments par les professionnels de la santé. 

 À cette fin, une ancienne armoire avec un espace très limité, qui abritait tous les 

injectables, comprimés oraux ou d'autres formes pharmaceutiques d’administration rectale, nasale 

et ophtalmique a été remplacé par des armoires plus petites et dont l'organisation peut être 

adaptée selon la préférence. 

 Le point du départ de l'organisation était de vérifier quels médicaments qui existaient dans 

dotation au service d'urgence. Cela dit, il a commencé l'organisation par les injectables, suivie de 

comprimés oraux et d'autres formes pharmaceutiques et voies d'administration. 

 L'organisation a commencé par vérifier les dates de validité pour chaque produit 

disponible. Ensuite, a procédé à la disposition de celui-ci dans les petits armoires comme suit: 

 - Tous les médicaments ont été rangés par ordre alphabétique, et le premier médicament a 

été placé dans le coin inférieur gauche et le dernier dans le coin en haut à droite (la disposition a 

été faite d'avant en arrière et de gauche à droite, respectivement); 

 - Pour les médicaments avec le même principe actif et des dosages différentes, les 

dispositions prises dans l'ordre croissant de la dosage; 

 - Tous les médicaments ont été correctement identifiés avec leurs étiquettes. 

 Les organisateurs ont fait également attention à l'aspect du médicament (par exemple, la 

coloration, dans le cas de l'injectables; la condition de stockage; etc). 

 Malgré la tablette orale sont classés par ordre alphabétique plus ou moins ordonnée dans 

l'ancien armoire, il y a certains aspects négatifs qui doivent être mis en évidence par l'incrédulité 

d'entre eux, à savoir: 

 - Les injectables ne sont pas tous organisés par ordre alphabétique, donc ceci ne facilite 

pas la demande pour les professionnels de la santé; 

 - L'existence d'injectables avec différentes substances actives mélanges entre eux; 

 - L'existence de produits injectables avec la même substance active, mais différents 

dosages mélangés les uns avec les autres (voir le cas 1); 

 - L'existence de produits injectables exposés à la lumière alors qu'ils devraient être à l’abri 

de la lumière (voir le cas 2); 
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 - L'existence de blisters de comprimés ouverts (donc, dans cette situation, les médicaments 

ont été mis au rebut à partir du stock du service d'urgence); 

 - L'existence de comprimés que, pour une raison de la façon dont le blister a été coupé, il 

était impossible d'afficher la date de validité et le numéro de lot (donc, dans cette situation, les 

médicaments ont été mis au rebut à partir du stock du service d'urgence); 

 - L'existence d'une énorme quantité de médicaments avec la date de validité a expiré (de 

sorte que ces médicaments ont été mis au rebut à partir du stock du service d'urgence). 

 - L’existence de comprimés de Clopidogrel Sandoz® 75mg (indiquant qui ont été oublié 

par un patient et ils ont ensuite été placés au milieu des autres comprimés). 

 

 Cas 1: Les médicaments Soludactone® 100 mg et 200 mg se trouve mélange dans le même 

compartiment. Cela peut avoir des problèmes médicaux graves, parce que s'il y a une erreur de la 

part des professionnels de la santé dans l'administration du médicament (par exemple, l'échange 

de doses), nous pouvons avoir une situation d'échec thérapeutique (pour la dose insuffisante) ou de 

l'autre côté à une situation d'overdose. 

 Cas 2: Face à la présence de plusieurs unités Largactil® 25mg / ml (injectables) avec le 

même numéro de lot (lot n ° 510) et avec la même  date de validité (03/2018), qui avait couleurs 

allant du transparent à jaune clair. Pour cette raison, toutes les unités ont été rejetées dans le stock 

du service d'urgence. 

 Face à cette situation et pour empêcher que cela ne se reproduise, a également été placé à 

côté de l'étiquette d'identification, une étiquette indiquant «Tenir à l'abri de la lumière" dans toutes 

les formes injectables qui en ont besoin. 

 

 Enfin, tous les médicaments qui étaient dans le stock de la pharmacie du service d'urgence 

et ne figuraient pas sur la liste des médicaments en dotation, ont été supprimés. 

 Il est à noter que, dans tous les armoires, a été placé un petit livre où est possible voir la 

correspondance "DCI - Princeps" et “Princeps-DCI” afin de clarifier les professionnels de la 

santé sur toutes les doutes qui peuvent découler. 

 Enfin, il reste à noter qui a été laissé une boîte étiquetée “Médicaments hors dotation", où 

sont placés tous les médicaments qui ne sont pas sur la liste de dotation, mais que pour une raison 

particulière de prescription pour un patient individuel, sont nécessaires à ce moment au service 

d'urgence. 

L'organisation de la pharmacie du service des urgences a eu une durée totale d'une 

semaine. 

 

Écrit par: Daniela Coelho 

17/02/2017 
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ATTACHMENT VI: PowerPoint support used to present 1) the proposition of 

organization of the insulins refrigerator and 2) the differentiating labels to distinguish the 

different forms of Potassium. 
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ATTACHMENT VII: PowerPoint support used to present the results of the “statistical” 

analysis made with all urgent requests for IDS (months January-February 2017). 
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ATTACHMENT VIII: Example of one bon de transport. 
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ATTACHMENT IX: PowerPoint support used to present the results of the “statistical” 

analysis made with all bon transport of drugs and IDS. 
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